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رحيل املؤّرخ اللبناني اإلشكالي كمال الصلييب )1929 - 2011(، 
يطرح هذا السؤال: ماذا لو كان كمال الصلييب مسلمًا؟

فقد قام الصلييب بهدم ومشاكسة ما ُيعترب من البديهيات يف 
الكتاب املقّدس والتارخَيني اليهودي واملسيحي، ومع ذلك مل 
ُيهَدر دمه ومل يعش متخفيًا ومطاَردًا، بل إنه كان يف كل مّرة 

يذهب إىل األقصى يف ردوده على الذين ينتقدونه.
ُيذكر  بالدين اإلسالمي ال يكاد  بل إن ما فعله سلمان رشدي 
بالنسبة إىل ما فعله الصلييب باليهودية واملسيحية. فماذا حصل 
لسلمان رشدي وماذا حصل لكمال الصلييب؟ الفارق بني األمَرين 
هو املسافة اليت على اإلسالم )وعلينا كورثة لإلسالم وتراثه( أن 
يقطعها ليستطيع دخول القرن السابع عشر أو الثامن عشر يف 

أحسن األحوال )وليس القرن احلالي(.
أمثال  من  كثٌر  مثة  أخرى،  أديان  ويف  اليوم،  املسيحية  ويف 
كمال الصلييب يعيشون حياتهم بسالم وبال مضايقات فعلية رغم 
مات يف تلك األديان...  انتقادهم وهدمهم ملا ميكن اعتباره مسلَّ

إال اإلسالم.
هل لو كان الصلييب مسلمًا كان سيجرؤ أصاًل على نقد القرآن، 
أو التشكيك بالرواية اإلسالمية الرمسية عن الغزوات والفتوحات، 
أو احلديث عن التشويه غري النزيه وغري األخالقي الذي طاول 

العصر اجلاهلي ورموزه وشعراَءه؟
عدم  أم  نقديني،  مؤّرخني مسلمني  وجود  عدم  إذًا؟  العّلة  أين 

مساح اإلسالم هلؤالء بالكالم؟
من يقرأ تراثنا العربي سيعجب مما أورده بعض مؤّرخيه وشعرائه 
اليوم جمّرد احلديث عنها كبريًة  القدامى من نقد ملسائل بات 

من الكبائر.
إسالم اليوم هو األكثر ختّلفًا بني مجيع مراحل التاريخ اإلسالمي. 
هؤالء  حّدتها  من  ويزيد  إنكارها،  يفيد  ال  ساطعة  حقيقة  هذه 
الذين يقومون بتقويل بعض اآليات القرآنية ما ال تقوله خبصوص 
 - ته  حَبْرفيَّ  - بأن اإلسالم  للقول  العلمية احلديثة،  االكتشافات 

ديٌن لكل عصر، وبأن القرآن سبَق الغرب يف اخرتاعاته.
وما نقوله اآلن بكل مسؤولية وشجاعة هو اآلتي:

اإلسالمي  للنص  وآَن  التارخيية،  مرحلته  يدخل  أن  لإلسالم  آَن 
مرحلَتيهما  خارج  هما  فطاملا  التارخيية...  مرحلته  يدخل  أن 

التارخييَتني، طاملا حنن خارج احلاضر والعصر والتاريخ.

  سبق للشاعر الزميل عبد القادر اجلنابي أن سأل يف املاضي: 
؟ لكن غاية اجلنابي من سؤاله  ماذا لو كان أنسي احلاج مسلماً
د أنسي احلاج لو جاء يف  فه مترّ تقع يف اخلواتيم: األثر الذي سُيخلّ
السياق اإلسالمي. بينما غاية سؤالنا تقع يف البدايات: هل كان 

سيجرؤ كمال الصلييب أصاًل على املس باألساطري اإلسالمية؟
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وصلُت إىل مكتيب يف جملة »سنوب احلسناء« 
كسكرتري  فيها  العمل  بدأُت  قد  كنت  اليت 
على  مواظبيت  مع  السنة،  حواىل  منذ  حترير 
وكان  الثقايف.  »النهار«  ملحق  يف  الكتابة 
ل يف عملي  قد ُأضيف إىل هذه األعباء عبٌء آخر يتمثَّ
بعد الظهر يف مكتب جريدة »أوان« الكويتية يف شارع 
سافرت  قد  زينب  كانت  حني  يف  باحلمراء،  سبريز 
الصفحات  عن  كمسؤولة  بعملها  لتلتحق  الكويت  إىل 
الثقافية هلذه اجلريدة )»أوان«(، وكان من املفرتض 
أن ألتحق بها أنا أيضًا، لكين مل أكن أملك جواز سفر، 
الذي تقّدم به  فقد رفضت السلطات السورية طليب 
جواز  الستصدار  عين  بالنيابة  سوريا  يف  أخوتي  أحد 
أن  كما  ثانية،  احملاولة  عدم  منه  ُطِلب  بل  سفر، 
رة توقيف سياسية حبّقي.  شائعة سرت عن وجود مذكِّ
واألدهى من ذلك أن وجودي يف لبنان بات غري شرعّي 
منذ سنوات، حيث مل يعد يف استطاعيت الوصول إىل 
احلدود اللبنانية السورية لتجديد البطاقة البيضاء اليت 
ة ستة  ُتشرِّع حلامليها من التابعية السورية اإلقامة ملدَّ
سوى  ينقصه  ال  سجينًا  كنُت  لقد  لبنان.  يف  أشهر 
حال  كل  على  معي  حصل  ما  وهذا  القضبان،  بعض 

يف ما بعد.
وال  صباحًا،  والنصف  الثامنة  الساعة  أخرج يف  كنُت 
أعود قبل الواحدة بعد منتصف الليل، وكل هذا الشقاء 
كان  وأنا،  زينب  االنتحاري،  شبه  والعمل  املتواصل 
من أجل مجع أكرب قدر ممكن من املال يضمن انطالقة 
أخبار  بُت  »الغاوون« اليت كنُت قد سرَّ مستمّرة جمللة 

تأسيسها يف الصحافة.
احلسناء«،  »سنوب  يف  مكتيب  إىل  وصلُت  إذًا، 
على  سة  املكدَّ املواد  بتصحيح  البدء  قبل  وكالعادة، 
ال  الذي  املؤسسة  مدير  مكتب  إىل  دخلُت  طاوليت، 
يأتي قبل التاسعة والنصف، وقرأُت عناوين الصحف 
حت األقسام الثقافية فيها. صنعُت النسكافيه  وتصفَّ
يف فنجاني الذي ال أغسله إال نادرًا. وعادة الشرب 
من  عادة  هي  غسل  دون  الفائت  اليوم  كوب  يف 
عادات أيام البؤس أحتفظ بها إىل اليوم، ملا توّفره 
ت دالل  لي من متعة ال أعرف سببها. وكالعادة احتجَّ
وكارمن، زميلتاي يف العمل اللتان كنُت أنظر إليهما 
تاني، قبل أن أرفض تربُّعهما  كُأخَتني حقيقيَتني، ووخبَّ

بغسل الكوب، ثم أجادهلما يف املسألة جدااًل بيزنطيًا، 
غري  القذارة  هذه  على  فلسفية  مسحة  إضفاء  حماواًل 

املفهومة.
اليد،  خبط  املكتوبة  أمامي،  اليت  املواد  حُت  تصفَّ
ها أكثر حيوية فأبدأ بتصحيحها. فعمل كهذا  ألعرف أيُّ
حيتاج الكثري من احلوافز والتعبئة النفسية لالستمرار 
مثقفًا شبه  يعمل فيه  َمن  يكون  فيه، خصوصًا حني 

راديكالي.
ببقية  ُتقارن  ال  كانت  احلسناء«  »سنوب  أن  فرغم 
اجملالت األخرى بسبب مهنّيتها - حتى أنها ال ُتعنّي يف 
منصب سكرتري التحرير إال األدباء والشعراء - وذكاء 
إدارتها ورقّي تعاملها مع الصحافيني واملوظفني، إال 
أنين كسكرتري حترير مضطّر إىل التعامل مع الكثري من 
املواد اإلخبارية فاقدة القيمة. كذلك عليَّ بعد تصحيح 
إمالئية  وبأخطاء  رديء  يد  غالبًا خبط  املكتوبة  املواد 
حوارات  من  المع  عنوان  استخراج  بال،  على  ال ختطر 
املدرسة  دخلوا  بأنهم  املرء  يشك  لفنانني  سطحية 
لكلمات  األصلي  املعنى  اكتشاف  عليَّ  أيضًا  أصاًل. 
كتبها  وقد  زرافة،  )املقصود:  »ُظرافة«  مثل  غريبة 
الصحايف بهذا الشكل ظنًا منه بأن أصل كل حرف »ز« 
الظاء(.  اللبناني حلرف  النطُق  ذلك  »ظ«، وسبب  هو 
ل ثقل دم شخص مثل »الشيف رمزي« الذي  وعليَّ حتمُّ
قراءة   - سياسي  زعيم  وكأنه   - اجمللة  على  يشرتط 
روا لي أقوالي«! وكأننا  احلوار قبل الطبع »كي ال يزوِّ
فيصري  الثوم  أو  كزبرة،  فيصري  البقدونس  ر  سُنزوِّ

بصاًل!
لكن يف مقابل هذا الروتني والصعوبات، كانت جملة 
»سنوب احلسناء« كنزًا حقيقيًا لكل كاتب حيلم بكتابة 
رواية من حلم ودم. لقد عرفُت من خالهلا كيفية صنع 
احلاجة  فهم  كيفية  ألناس سطحيني.  الروائي  الُعمق 
اإلنسانية احلقيقية للدجل والرياء. كيفية متييز اخلروف 
قطيع  يف  آخر  شيئًا  ليكون  الفرصة  ُيعَط  مل  الذي 
اجتماعية  نسائية  جملة  يف  عملي  كان  لقد  متشابه. 
ت نظرتي إىل احلدث والشخص واحلياة  جتربًة كاملًة غريَّ

بشكل جوهري.
ممن  املخّدرات  مدمين  أحد  إىل  حتّدثُت  يوم  ذات 
استضافتهم اجمللة للحديث عن جتربتهم. راح حُيّدثين 
عن أن أكرب مشكلة تواجهه كمدمن هي مشكلة التعامل 

حزَن  وإذا  خميفًا،  ُيصبح  َفِرَح  إذا  فهو  مشاعره،  مع 
ييأس بسرعة. »تطرُّف سيكولوجي يف كل شيء« قال 
ة متزج املعلومة  لي، وراح يتوّسع يف الشرح بطريقة فذَّ
بالتجربة. سألته يومذاك: مَل ال تكون كاتبًا؟ فقال لي 
ضاحكًا: أال يكفيين أنين مدمن حتى ُتضيف لي مصيبة 

أخرى؟!
كانت،  احلسناء«  »سنوب  جمّلة  أن  ذلك  من  واألهم 
- رمزيًا  األخرى، متّثل  الشبيهة  وجمموعة من اجملالت 
- فهَم تّيار واسع من اللبنانيني لبلدهم ودوره، بل 
كبلد  لبنان  إىل  يرون  فهم  الفهم.  هلذا  بهم  وتعصُّ
للموضة واألزياء واجلمال والفن والسياحة، يف مقابل 
بأحد  األمر  حتى وصل  الصورة  هذه  يرفضون  آخرين 
احملطات  إلحدى  يقول  أن  حّد  البارزين  إعالمييهم 
»بلد  بل  احلمُّص«  »بلد  يعد  مل  لبنان  بأن  الفضائية 
يطالبون  الذين  من  غامزة  إشارة  يف  الكاتيوشا«... 
املوسم  إجناح  أجل  من  إسرائيل  مع  اجلبهة  بتربيد 

السياحي.
واحلقيقة أنين بدأت العمل يف »سنوب احلسناء« يف 
ذروة هذا السجال، مع بداية حرب مّتوز 2006. وأذكر 
إمكان  عن  اجمللة  مسؤولي  بني  نقاش  مثة  كان  أنه 
وجمتمع.  وأزياء  موضة  جملة  يف  احلرب  هذه  تناول 
وقد أخذ النقاش طابعًا شبه تفاوضّي، حيث كان مثة 
يف اجمللة َمن أصّر على عدم جتاهل احلرب، وإضافة 
م  مها بال كلل، قدَّ إىل حججه األخالقية املقِنعة اليت قدَّ
حّجة وجيهة مفادها أن البنايات اليت يسكنها »اجملتمع 
املخملي« )مجهور اجمللة( يف بريوت تهتّز مع سقوط 
كل قذيفة على الضاحية اجلنوبية. ولذلك قّررت إدارة 
يتناول  صفحات  سبع  من  روبرتاج  ختصيص  اجمللة 
األطفال كمأساة  على  الرتكيز  زاوية  إمنا من  احلرب، 

إنسانية، ودون الدخول يف »السياسة«.
ت »سنوب احلسناء«، أو عملي فيها، شغفي بالتعّرف  غذَّ
إىل فروقات التفكري »الطبقي« يف لبنان، عرَّفتين إىل 
بأن  اكتشفت  حتى  املخملي«،  »اجملتمع  ى  ُيسمَّ ما 

املخمل - وال بّد - هو االسم الفيّن للخواء.
غرائَب   - اجمللة  مواد  تصحيحي  أثناء   - قرأُت  كذلك 
القصص عن اجملتمعات العربية، كقصة الطفل الكوييت 
الذي ال يفتح فمه ليأكل حتى ُيضَرب رأسه بامللعقة
)التتّمة      24(

لحظة وفاة الدكتاتور
حلقة ثالثة ماهر شرف الدين

أستعري من أندريه مالرو الصيغة اليت حتّدث 
قال  عندما  العشرين  القرن  نهاية  عن  بها 
ال  أو  دينّية  نهايته  ستكون  القرن  »هذا 
تكون«، وكان له ما أراد، حيث بدأ الصعود 

ا يزل. الديين مع نهاية القرن املنصرم، وملَّ
التعبري  اخرتت  لكنين  موضوعي،  هذا  فليس  أنا  أّما 
الذي  املوضع  يف  ودالالته  الواقع  لوضع  املالروّي 

وضَع فيه مالرو الدين يف مقولته الشهرية.
حنن أمام ظاهرة بالغة األهمّية والتعقيد يف آٍن واحد 
رغم وضوحها الظاهري وبداهتها املقّنعة. فأنت عندما 
تتحّدث عن »واقع« معنّي وما أسهل أن نضَع عليه ألَف 
الم تعريف ليصبح »الواقع« باملطلق، ُتومُئ من بعيد 
أو قريب إىل أمر حدَث وحيدُث بالفعل، فهو إذًا حقيقة 
قائمة جيب التعامل معها أو البناء عليها وما إىل ذلك 
من استنتاجات. لقد استمّر التعامل نظريًا وعمليًا مع 
فكرة »الواقع« هذه، وُبنيْت عليها نظرياٌت وارتفعت 
ِقَيٌم وُمُثٌل وُشّيدْت مبوجبها أنظمٌة ودول وسقط من 
ذلك  وكلُّ  وأبطال،  ومعّذبون  وشهداء  قتلى  أجلها 
يتواىل حتت قّبة ُمشرعة يدخلها شاَء من شاء، ويدير 
ظهره هلا أبى من أبى. لكن رغم العقود الطويلة من 
البحث والنقاش والعمل مل يتبلور شيء واضح املعامل 
يقول لنا ما هذا الواقع وكيف تكتمُل صورُته أو تتم 

اإلحاطة به، ثم ما هو التعامل األمثل معه.
فقد عرفنا منذ الثورة الروسّية »الواقعية االشرتاكّية« 
التعريف به فازداد  وهنا ُأضيفْت صفٌة للواقع دون 
األمر حلكًة من جهة، واستبدادًا وعسفًا من جهة أخرى، 
ِعناَن  األسلحة  بكل  املدّججة  السلطُة  استلمْت  عندما 
املفهوم وفرضْت صورًة له. فلم نصل إال إىل التدهور 
األدبي والفين، فهبطت الرواية من قمة دستوفسكي 
مايوكوفسكي  وانتهى  غوركي،  مكسيم  إىل حضيض 
منتحرًا برصاصة واقعية. وكنتيجة لذلك ضاع األدب 

والفن ومل نعثر على الواقع.
مل ميِض وقت طويل على احنسار اإلمرباطورية احلمراء 
وتعاليمها، حتى جاءنا احمُلدثون بتسمية جديدة بديلة 
هي »امُلعاش«، وأحيانًا ُتستعمل كصفة للواقع: »الواقع 
الداللة،  من  أكثر  لالقرتاب  حماولة  وهي  امُلعاش«. 
لكنها ظّلت حمصورة بظالهلا اليومية يف حتديد بعض 
املمارسات واألحداث القريبة من مستوى النظر واملتداولة 

املفهوم  ارتباط  بسبب  ضّيق  »زمكاني«  حميٍط  يف 
بالعيش أو املعايشة، ومن هنا تهّشم جناح النظرية، 
الصوتي فقط. املباشر  النقل  من  نوعًا  ُأفقها  وصار 
وحاول آخرون، ومنهم الفيلسوف الفرنسي جون بيري 
فاي، تناول مفهوم »الواقع التأرخيي« الستنباط تأثري 
حتققه  وإمكان  وتداعياته  السردي  اخلطاب  اللغة يف 
جمّردًا عن الذات، أي األنا الراوية للحدث. وهنا فاجأنا 
فاي بنظرية خطرية، وهي أْن ال واقعية وال موضوعية 
ُيكتب هو نص ذاتي فرداني.  التأريخ، وكل ما  يف 
بنى فاي نظريته هذه على مقولة هرياقليطس »أنت ال 
تستحم يف ماء النهر مّرتني«، ليوضح لنا أنه إذا كان 
من املستحيل دخول النهر فيزيائيًا مّرتني مبعنى أن 
النهر جيري وتتبّدل مياهه دون انقطاع وأن االنسان 
هو اآلخر يف حتّول وحركة نفسية وبيولوجية دائمة، فإن 
لقاَءه بالنهر لن يتكّرر ألن كليهما سيتغريان وكل لقاء 
هو أول ووحيد. فإذا كان األمر كذلك يف الفيزياء، 
يضيف فاي، فإن بني اللغة والتأريخ، أو بني اللغة 
والواقع احلالة نفسها. فاللغة هي اإلنسان، والنهر هو 
الواقع أو التأريخ، وإن أي سرد لغوي يقوم به فرد ما 
- مؤّرخ مثاًل - هو حالة واحدة ال ميكن إعادتها بالشكل 
نفسه، ومن هنا فإن كتابة التأريخ ذاتية بامتياز، وما 
املوضوعية سوى وهم أو قناع. وهكذا ألغى جون بيري 
الفردّية  الذاتية  حملها  لُيحلَّ  التأرخيية  الواقعية  فاي 
والفرتة  اللغوي  بالراوي وشخصيته وخطابه  املرتبطة 
الزمنية اليت َكَتَب فيها، ألنه هو نفسه ال يستطيع أن 
يكتَب النص نفسه عن احلادثة  نفسها إذا عاد إىل 

ذلك بعد فرتة مهما كانت قصرية.
لكن، إذا كّنا ال جند هذا الواقع ال يف اليومّي وال يف 

امُلعاش وال يف التأرخيّي، فأين سنعثر عليه؟
أن  دون  أحيانًا،  نرّددها  معروفة  عربية  مقولة  مثة 
نتأّملها جيدًا، لعلها تقّدم لنا مفتاحًا يقودنا إىل رؤية 
ال  املعركة  »َمن يف وسط  املقولة هي  هذه  أوضح. 
يرى«،  ال  »الشاهد  أدق:  بعبارة  أي  أطرافها«.  يرى 
أي ال يرى كل شيء، وألن رؤيته منقوصة فهي إذًا 
أو  أبعد  موقع  إىل  ننسحب  أن  بدَّ  ال  هنا  من  ملغاة. 
أعلى كي َنرى وحُنيط باحلدث. هذه الصورة املبّسطة 
حياة  على  لإلنسان،  اليومي  الواقع  على  لو سحبناها 
الشعوب واألحداث الكربى اليت جتتاز القاّرات وأردنا 

نرتفع على  أو  بأنفسنا  وننأى  املقولة  أن نطّبق هذه 
فماذا  جيري،  ما  أفضل  بشكل  لنرى  جماورة  »تّلة« 
نفعل؟ بالطبع إن اجلواب موجود و»معاش« يومّيًا من 
خالل التلفزيون واإلنرتنت والتلفون احملمول. إذًا إن 
صورة الواقع الواقعّية غري ممكنة حيث يقُع احلدُث إمنا 
حيث ينتقل إىل الصورة اليت من خالهلا وعرب »املونتاج« 
الواقع بأكثر حاالته اكتمااًل، أي واقعّية.  نتعّرف إىل 
الواقع كشرط  إىل صورة  الواقع  انتقال  إن ضرورة 
وبكل  معه، تعين  التعايش  وبالتالي  الكتمال حتققه، 
بساطة أن الواقع مبعناه األكمل واألجدى ال يكون إال 
افرتاضّيًا، وما الواقع الفعلي إال ذّرة جزيئّية غري داّلة 

بنفسها على حميطها الكّلي.
هذا األمر يقودنا إىل القول إن الواقع غري موجود بذاته، 
إمنا يتشكل عرب لغة افرتاضية، كالشاشة مثاًل، حُيّررها 

فعل ذاتي مرتبط بكيان ووعي وفهم حمّددين.
ُيضاف إىل ذلك أنه ال توجد صيغة أفضل لتقديم هذا 
الواقع إاّل عرب شكله االفرتاضّي، هذا ألن املليارات من 
البشر املوجودين يف خمتلف القارات والذين يتابعون 
لتكامل  امتدادًا  وجودُهم  وُيشّكل  األحداث  جمريات 
صورة الواقع، ال ميكن هلم التواصل مع هذا الواقع 
ال  كواقع  نفسه  هو  حتى  االفرتاضي.  شكله  عرب  إاّل 
االفرتاضية  الصيغة  افرتاضيًا، ألن  إاّل  د  التجسُّ ميكنه 

بالضرورة صارت األكثر تكاماًل، وبالتالي صدقًا.
ى  أذكُر أني عندما زرت بغداد وكانت تعيش يف ُحـمَّ
املفخخات، كنت أمسع أصدقائي يف اخلارج حيّذرونين 
من الذهاب إىل أمكنة معّينة. كانوا هم أمام الشاشة 
الواقع،  أرى  أكن  مل  وألني  األرض،  على  أنا  وكنُت 
صرُت أهتدي بهم. وإذا ما أخذنا باالعتبار أن األحداث 
مرتابط،  نسيج  األخرى  هي  القارات  عرب  تتواىل  اليت 
وتواصل بني حدث وآخر يف أمكنة أخرى من العامل، 
تدور  اليت  الصناعية  األقمار  إىل  فإننا سنكون حباجة 
خارج الغالف الغازي لرُتينا ما هو حتت أقدامنا بشكل 
تسمح  دّقة  األكثر  االفرتاضّية  اخلرائط  إن  أفضل. 
تفاصيله،  بكل  أخرى  قارة  يف  بيتك  ترى  أن  لك 
موجات  خالل  من  البّوابة  وقبضة  الستارة  لون  حتى 

كهرومغناطيسّية تأتي من خارج الغالف الغازي.
غدًا إذًا سنرى أين حيط طائر الواقع؛ هذا الذي صار 

حُيّلق اليوم على مشارف امليثولوجيا.

هذا الواقع؛ أو يكون 
افتراضيًا، أو ال يكون شوقي عبد األمير
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والدواة،  بالريشة  قصيدته  املتنيبِّ  كتب 
أنا  مقدوري  ويف  بالقلم،  اب  السيَّ وكتب 
وأقراني الكتابة على لوحة املفاتيح مباشرة.

لوحة  إىل  القلُم  ر  وتطوَّ قلم،  إىل  الريشة  رت  تطوَّ
على  اليدوي  التدوين  من  الكتابة  رت  وتطوَّ مفاتيح. 
سعف النخل إىل التشكيل البصري بالكلمات على ورقة 
اخني  اقني والنسَّ بيضاء، ومن النسخ اعتمادًا على الورَّ

إىل املطبعة تعمل لوحدها.
من  الشعر  ر  تطوَّ فقد  أيضًا.  ي  التلقِّ عملية  رت  تطوَّ
إىل حمادثة  اأُلُذن  ومن خماطبة  القراءة،  إىل  السماع 
إىل  اإلطراب  ومن  اهلمس،  إىل  اجلهر  من  العني. 
اإلنصات، ومن التأثري يف مجهور عام إىل »فضفضة« 

خفيضة الصوت مع قارئ جمهول.
فُيكَتب،  اليوم  أما  وُيذاع،  ُيسَمع  قدميًا  الشعر  كان 
جمتمع  عصره يف  د  سيِّ كان  ُيسَمع.  مما  أكثر  وُيقرأ 
فال.  اليوم  أما  إنرتنت.  وال  إذاعة  وال  فيه  تلفاز  ال 
الشعر  احلديثة  واالتصال  اإلعالم  وسائل  جرَّدت  لقد 
الكثري من سلطاته يف اجملتمع، ومن مجهوره بالتأكيد. 
الثالثة  األلفية  لي كشاعر يف  امللّح: كيف  والسؤال 
يفصلين  كاملتنيبِّ  شاعر  ة  بنفسيَّ قصيدًة  أكتب  أن 
ات اجلوهرية يف كل شيء  عنه 1200 عام من املتغريِّ
ارة واإلنرتنت، وثورة املعلومات(؟ كيف لشاعر  )السيَّ
أو  بنفسية،  نصًا  يكتب  أن  طائرة  منت  على  يسافر 
ذهنية، شاعر يقطع الصحراء على ظهر ناقة؟ أتريدون 
أقصى  من  الكرتونية  رسالة  اليوم  يرسل  شاعر  من 
للريح  يقول  أن  البصر  ملح  أقصاها يف  إىل  األرض 
»أبلغيها السالم«؟! لقد دارت العجلة وتغريَّ كل شيء.

ت.  ة، وغريَّ ت، شأن أي لغة حيَّ حتى اللغة العربية تغريَّ
إن القنبلة يف زمن املتنيبِّ معناها »اجلماعة من الناس 
هيئة  على  املوت  معناها  زمين  والقنبلة يف  واخليل« 
»القافلة«،  معناها  املتنيبِّ  زمن  ارة يف  السيَّ انفجار. 
الكلمة  فحسب.  ارة  سيَّ معناها  زمين  يف  ارة  والسيَّ

ذاتها إمنا بشرحية وذاكرة جديدَتني.
قصَد املتنيب باألنابيب يف شعره »ما بني كل عقدَتني 
من الرمح«، ونقصد بها اليوم شيئًا آخر. َقصَد بالقناة 
بنما،  أو  السويس  بها شوقي  الرمح«، وقصد  »عود 
بينما نقصد حنن بها اليوم »اجلزيرة« أو »BBC«. فأين 

هذه من تلك؟ وأين دار عبلة من باب توما املاغوط؟
أحيانًا تنطبع الكلمة مبعنى ضّد. كانت القهوة مثاًل يف 
العصَرين األموي والعباسي مبعنى ال خيطر على بال: 
الفنجان.  يف  املصبوبة  هذه  اليوم  هي  بينما  اخلمر! 
اجتماعيًا  الكلمة من مشروب حمظور،  لقد تغريَّ معنى 
ات  ودينيًا، إىل ُمباح ومشاع، فكيف بـ1200 من املتغريِّ

يف كل شيء!
الربيد يف زمن املتنيبِّ معناه رسول. وقيل معناه 12 
الرسائل  إلرسال  آلية  اليوم  لغة  يف  والربيد  مياًل. 
اليت  ة  الدابَّ ي  ُتسمِّ كانت  العرب  إن  بل  واستقباهلا. 
ثم  بريدًا.  املسافُة  يْت  مُسِّ ثم  بريدًا.  الرسالة  حتمل 
ثم  بريدًا.  الورقية  الرسائل  استقبال  صندوُق  ي  مُسِّ
ي صندوق استقبال الرسائل االلكرتونية واخللوية  مُسِّ

ة. بريدًا. هذه جمرَّد كلمة نشطة يف لغة حيَّ
اهلاتف يف زمن املتنيبِّ يعين »كل ذي صوت«، ويف 
عموم الشعر العربي يعين احلمامة، أو طائر بعينه كثري 
الشجون والرتحال. واهلاتف يف كالم اليوم آلة ال طائر.

ة قبل قرون شيء وبعد قرون شيء آخر. يقول  كَّ السِّ
ة  والسكَّ الزقاق«.  من  »أوسع  ة  السكَّ إن  الفراهيدي 

اليوم قطع حديدية يسري عليها القطار.
الشراب«،  من  »القدح  تعين  املعرِّي  الُعَلب يف شعر 

وهي اليوم وعاء حافظ لألغذية واملشروبات.
يف  فـ»البطريق«  ظريفة:  كلمات  العربية  اللغة  ويف 
كالم العرب هو »القائد من قّواد الروم« عامًة، وهو يف 
شعر املتنيّب خاصة، القائد الروماني »الشرير« الذي 
يقاتل سيف الدولة. أما بطريق اليوم فهو حيوان أليف 
د وُيعدُّ مثااًل عظيمًا للتضحية  يعيش يف القطب املتجمِّ
الـ»ناشيونال  بطريق  الفرق شاسع بني  إن  واإليثار. 

جيوغرافيك« وبني بطريق شاعر سيف الدولة.
وك يقول العرب »مكيال«. واملكوك يقول العجم  املكُّ
»صاروخ فضاء«. واملكوك زيادًة على املعنى األول 
»طاس ُيشَرب به«. هذا ما ذهب إليه واضع أول معجم 
يف اللغة العربية اخلليل بن أمحد الفراهيدي. أما معظم 
اكتفوا  فقد  به،  والالحقني  له  املعاصرين  اللغويني، 
باملعنى الشائع للكلمة »مكيال وحسب« باستثناء أبي 
فقال:  بالتفصيل  مشكورًا،  قام،  الذي  الرازي  بكر 
َمّنًا  والكليجة  كليجات!  ثالث  وهو  مكيال  »املكوك 

وسبعة أمثان منًا«.

»املنا  الرازي:  فضحك  مستغربًا.  سألُت  املنا؟  ما   -
رطالن. والرطل إثنا عشرة أوقية واألوقية إْستاٌر وثلثا 

إْستار«.
بدا عليه الضيق:  - فما اإلستار؟ قلُت. فأجاب وقد 
»اإلستار 4 مثاقيل ونصنف. واملثقال - حتى ال أسأله 
- درهم وثالثة أسباع درهم. والدرهم ستة دوانيق«.

انق ماذا؟ هه؟ - والدَّ
انق قرياطان. - الدَّ

وزن  وحدة  هو  القرياط  أن  مؤكد  ثقة:  ي  وكلِّ فقلُت 
الذهب؟

»ال ال« صرخ الرازي يف وجهي: »القرياط طسوجان. 
ة ُسدس مثن درهم وهو جزء  تان. واحلبَّ وج حبَّ والطسُّ

من مثانية وأربعني جزءًا من درهم«.
وك« طوال قرون  ما سبق هو املعنى العربي للفظة »مكُّ
ل مالمح  اليوم خمتلف متامًا. حاولوا ختيُّ خلت. املعنى 
حاح« وأنا أقول له إن املكوك اليوم  مؤلف »خمتار الصِّ
عبارة عن صاروخ فضاء محل على متنه، سنة 1969، 
سطح  إىل  آرمسرتونج  نيل  األمريكي  الفضاء  رائد 

القمر.
يف  الذي  هذا  لي  تقل  ال  ك؟  بربِّ قمر  أّي  هه!   -

السماء!
واآلن لنعد إىل السؤال:

أن  السحاب  ناطحات  عصر  يف  يعيش  لشاعر  كيف 
يكتب مبزاج شاعر يف البادية! وهل وجد أحدكم مفردة 
ليس  ال.  بالتأكيد  القيس؟  امرئ  شعر  »نافذة« يف 
ألن املنازل، آنذاك، من دون نوافذ فحسب، بل ألن 
ر تصميم املنازل،  ر إال مع تطوُّ املفردة نفسها مل تتطوَّ

ر مواد البناء. تدرجيًا، وتطوُّ
مفردة  إن  مة،  معمَّ أحكامًا  نبين  ال  حتى  والعكس، 
»صليط« مثاًل الواردة يف معلقة امرئ القيس ما تزال 
ُتستخدم إىل اليوم، يف ريف اليمن وحضره، باملعنى 

قاتي القديم نفسه: »زيت السمسم«. املعلَّ
يروي الشهرستاني أنه دخل رجٌل على اإلمام احلسن 
البصري فقال: »يا إمام الدين لقد ظهرت يف زماننا 
رون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم كفٌر  مجاعة ُيكفِّ
خيرج به عن امللة. وهم وعْيِدية اخلوارج. ومجاعة أخرى 
ُيرجئون أصحاب الكبائر. والكبرية عندهم ال تضرُّ مع 
اإلميان كما ال ينفع مع الكفر طاعة. وهم ُمرجئة األمة؛ 

ما الفرق بين سوزان 
برنار واآلمدي؟ محمد العبسي

ر احلسن  فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقادًا«؟ فتفكَّ
يف ذلك مليًا. وقبل أن جُييب قال واصل بن عطاء، 
»أنا  احلسن:  على جملس  املواظبني  من  كان  وقد 
ال أقول إن صاحب الكبرية مؤمن مطلقًا وال كافر 
مطلقًا. بل هو يف منزلة بني املنزلَتني«. وتضيف 
الرواية: »ثم قام واصل واعتزل إىل أسطوانة من 
اعتزلنا  البصري  احلسن  فقال  املسجد.  أسطوانات 

واصل؟ ومّسوا بذلك املعتزلة«.
ل مجاعة  مل أتوقف عند هذه الرواية الرتباطها بتشكُّ
املعتزلة. اهتمامي لغوي. فقد لفتت انتباهي كلمة 
اليت  األسطوانة  يت  مُسِّ األرجح  على  »أسطوانة«. 
خالصة  بصرية  ألسباب  االسم  بهذا  اليوم  نعرفها 

ق بالشكل تؤكدها هذه الرواية. ومَل ال؟ تتعلَّ
ْعب وهو  فالثعبان، يف اللغة العربية، مشتقٌّ من الثُّ
مسيُل املاء. إن حركة املاء يف السواقي واألنهار 
ُتشبه، إىل حدٍّ كبري، حركة جسم الثعبان، فاشتقَّ من 
ْعب. مبعنى أن التسمية - االشتقاق  اجلذر اللغوي للثُّ
»أسطوانة«  كلمة  يف  الشكل  إىل  استنادًا  كان 

واستنادًا إىل احلركة يف كلمة »ثعبان«.
القاعدة.  هي  هذه  ي.  ُتسمِّ واللغة  خيرتع  اجملتمع 
اجملتمع يبتكر واللغة تواكب. ال تنتظروا من اللغة 
العربية أن خترتع كلماٍت وعلومًا جديدة هكذا فجأة. 
ى جماالت املعرفة  فاجملتمعات العربية عاقر يف شتَّ
ة. حنن اليوم عالة. نستهلك  اإلنسانية. تلك هي العلَّ
يف  للرتاكم  وجود  وال  نؤثر  وال  نتأثر  ننتج،  وال 

الشخصية العربية، ويأتي َمن يقول لك: الغرب!
اللغة  يف  حتميًا  رًا  تطوُّ يفرض  احلياة  يف  ر  التطوُّ
عمومًا، والشعر خصوصًا. هذه هي النتيجة األوىل. 
ر وتتغريَّ  وسؤالي للمحافظني: إذا كانت اللغة تتطوَّ
الكتابية  القوالب  ر  تتطوَّ أفال  اجلينية  خارطتها 
»األوزان« وما هي إال أوعية؟ وإذا كانت املفردة 
د  تتمرَّد على معناها األصلي »الشرعي«، أفال تتمرَّ

القصيدة العربية على قوافيها وأوزانها اخلليلية؟

2
خمتلَفني  زمَنني  من  شاعَرين  بني  املقارنة  فكرة 
فكرة خاطئة أصاًل. كيف؟ امسْع هذا النص التارخيي 
الثمني: »لقي ابن مناذر مبكة محادًا األرقط فقال 
له: َأقرْئ أبا عبيدة السالم وقل له يقول لك ابن 
ِق اهلل واحكْم بني شعري وبني شعر عدي  مناذر: اتَّ
بن زيد وال تقل ذلك جاهلي وهذا إسالمي. ذلك 
قديم وهذا حُمدث فتحكم بني العصَرين واحكم بني 

ة«. الشعَرين ودع العصبيَّ
اليوم يف  احلديث  العربي  الشعر  نقاد  معظم  يقع 
أبو عبيدة: احلداثيون  الناقُد  ما وقع فيه من قبل 
لون الشعر احمُلدث على القديم بسبب حداثته  ُيفضِّ
رون  ية، واحملافظون كأبي عبيدة يتحسَّ الزمنية ال الفنِّ
على زمن أم كلثوم. وهكذا فاملقارنة بني زمَنني ال 

ني مقارنة فاسدة بالتأكيد. نصَّ
بالزمنية.  صف  يتَّ ال  املوهبة،  تعظم  حني  الشعر، 
بالزمن. شخصيًا  وهو مهما عظمت املوهبة حمكوم 
أؤمن أن الشعر جبودته وليس بزمان كتابته. وإال 
أن  كما  شوقي.  من  حداثًة  أكثر  املتنيبِّ  كان  ملا 
ملا  وإال  واملكاني،  الزمين  بسياقه  حمكوم  الشعر 
كان تأثري قناة »اجلزيرة« اليوم أقوى من تأثري كل 

محاسيات الشعر العربي.
والشعر حمكوم بوظائفه أيضًا، وإال ملا هتف الثوار 

يف تونس ومصر واليمن بقول الشابي »إذا الشعب 
يومًا...«.

3
سأكتب كما أريد. ال أحتاج دروَس تقوية من أحد 
تقول  أن  إىل  حباجة  لست  للجميع.  احرتامي  مع 
وما  أكتب  أن  مثاًل، كيف جيب  برنار،  لي سوزان 
هي شروط القصيدة. ال ينبغي لشاعر أن ُيصغي 
الطول،  عدم  اجملانية،  أبدًا:  التنظريات  هذه  إىل 

ة عقل هذه؟! والقصر. حزام اخلصر! أّي قلَّ
تقوم  واآلمدي؟  برنار  سوزان  بني  إذًا  الفرق  ما 
على  واجلديدة  الوزن،  على  القدمية  القصيدة 
على  مني،  املتقدِّ حبسب  األوىل،  تقوم  اإليقاع. 
اجلديدة  وتقوم  والقافية،  املستقل  البيت  وحدة 
حبسب املتأخرين، كأدونيس، على »وحدة متماسكة 
عة وتنقد ككل ال يتجزأ«. مواصفات قدمية  ة متنوِّ حيَّ
ابوه. بالعمامة والسواد  وأخرى حديثة. ولكل عصر عرَّ
والكرفتة واجلينز يف بريوت  العّباسية،  بغداد  يف 

احلداثية.
اجلّيد  الشعر  إن  »املوازنة...«  يف  اآلمدي  يقول 
بعضه  يدلُّ  الذي  »الكالم  على  بالضرورة،  مبين، 
فإذا  بعض.  برقاب  بعضه  ويأخذ  بعضه،  على 

أنشدَت صدر البيت علمت ما يأتي يف عجزه«.
وبني  لآلمدي  العضلّي  املعيار  هذا  بني  الفرق  ما 
أي معيار تقين معاصر كقول أدونيس، يف »زمن 
ى عن احلادثة  الشعر« مثاًل، إن الشعر احلديث »يتخلَّ
تعبري  حد  احلادثة  ضد  دائمًا  يسري  الشعر  ألن 

بودلري«. هذا حكم قاضي جنايات ال شاعر!
يقول  شروط:  ولآلخرين  إذًا،  شروط،  لألولني 
للشعر،  السحرية  اخللطة  د  حيدِّ كمن  املرزوقي، 
»جيب أن يكون املعنى وافيًا شريفًا صحيحًا يقبله 
مقدمة  يف  احلاج  أنسي  ويقول  وخيتاره«.  الذوق 
»لن«: »جيب أن تكون قصيدة النثر قصرية لتوفر 
عنصر اإلشراق. كل قصيدة هي بالضرورة قصرية 
بناء على ما قاله إدغار ألن بو«. يا سالم! »جيب« 
أي  على  حديثة.  احلاج  و»جيب«  قدمية  املروزقي 
حال حسنًا فعل األخري إذ نكث، يف ما بعد، بهذا 
الشرط يف شعره. ذلك أن الشعر أكرب من أن حُيدَّ 

بـ»جيب«، قدمية كانت أم حديثة.
لفظة  استخدم  َمن  أكثر  القدماء  من  املرزوقي 
»جيب«. يقول، يف شرح »ديوان احلماسة«، كالمًا 
يطرب  يكون  أن  »جيب  الذي  الوزن  على  معيارياًً 
الطبع إليقاعه وميازجه بصفائه«. يف املقابل قيل، 
والشبح  النثر  قصيدة  إيقاع  عن  الكثري  وُكتب، 
الوزني اإلليوتي الذي »جيب« أن يكون يف قصيدة 

النثر!
يقول منظرو قصيدة النثر عن شروط قالت برنار 
ث عن  إنها صاحبت كل قصيدة نثر عظيمة )هي تتحدَّ
إرث موجود خبالف أصحاب جملة »شعر« وتنظريهم 
لقصيدة نثر عربية مستقبلية ويف علم الغيب(: أن 
تكون متوهجة، أن يكون فيها عنصر اإلشراق، أن 
اها أدونيس الزمنية أو الغرضية(،  تكون جمانية )مسَّ

والكثافة أو اإلجياز.
فإن مل تكن هذه »الشروط« متوافرة؟

واملنابر  واجملالت  الصحف  ستمتنع  سأجيب:  أنا 
احلداثية عن نشرها أو مساعها. وهذا ضّد املواطنة 

املتساوية يف دولة الشعر.

ها أنا ثانيًة على كثبانِك
بال  مساء  حتت  تائٌه  بدويٌّ 

جنوم
ُس كاألعمى طريقي عربك أتلمَّ
هذا  تقودني، يف  أن  ألصابعي  تاركًا 

الظالم،
إىل روضك.

ويف كلِّ مّرة عليَّ أن أكون:
تلميذًا نابهًا

َغِب على َظهِرِك يتعّلم احلساَب بَعدِّ الزَّ
وأجبديَة الُقَبل على شفتيِك،

عاِصَر النبيِذ
ثرى من األسار الذي حيّرر الُكمَّ

تلفَحها  أْن  الزبيب  حلّبات  متيحًا 
الشمُس

وُيْنِديها اهلواُء،
دليَل القوافل وهي تنحدر على بطنك

احمليطُة  املتحّركُة  الرماُل  تبتلعها  فال 
تِك، بُسرَّ

راعَي القطيِع
واديِك  يف  األعشاَب  يرعى  الذي 

ِس املقدَّ
ويقود األمطاَر إىل نبِعِك،

اَلِك املاهَر َعسَّ
الذي يغرف الَعَسَل من قفريِك

دون أْن يوقَظ الدبابري.

َبدويٌّ تائٌه أنا
وحصاني الظامئ قادني إىل بئِرك.

لساني ِهالٌل على َحَلمتك
وأنا ساجٌد يف حِمراِب البياض

ي... ُأصلِّ

احلمُد هلِل
الذي جعل كلَّ هذه البساتني

حتت ردائك.

البدوي 
التائه

جمال جمعة
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 1946 حزيران  بني  »القيثارة«  جملة  صدرت 
الالذقية  مدينة  من  عددًا(   12(  1947 وأيار 
يف سوريا عن »مجاعة الشعر اجلديد«، وهو 
دأب كثري من اجلماعات الثقافية يف مطالع 
القرن العشرين حني تريد حتقيق حضورها يف املشهد 

الثقايف.
تأتي فكرة إنشاء جملة كوسيلة لتقديم مشروع ثقايف 
الشعر.  عليه  الغالب  جديدة، وكان  يتمّثل يف كتابة 
عرب  انطلقت  الشعري  التجديد  حركات  بأن  ُعرَف  وقد 
ر  كتاب نقدي أو جملة أو ديوان شعر يف تاريخ تطوُّ
الشعر العربي يف القرن العشرين. وإذا كانت دواوين 
البيانات  فإن  وانسياب،  بهدوء  التجربة  م  ُتقدِّ الشعر 
أن  ولنا  صحافية.  ة  ضجَّ تصاحبها  النقدية  والكتب 

نشري إىل مراحل الكتابة العربية اجلديدة تباعًا.

مراحل الكتابة اجلديدة
لها  املرحلة األوىل هي مرحلة التجديد الشعري اليت ميثِّ
إصدار الدواوين الشعرية لعبد الرمحن شكري منذ أوهلا 
»ضوء اجلمر« )1909(، حتى »أزهار اخلريف« )1919(، 
وصواًل إىل صدور كتاب »الديوان يف األدب والنقد« 
عباس  وحممود  املازني  إبراهيم  من  لكل   )1921(
العقاد. وتندرج يف املرحلة ذاتها النصوص الشعرية 
ألمني الرحياني »هتاف األودية« )1910(، وجربان خليل 
جربان »دمعة وابتسامة« )1914(، ومي زيادة »كلمات 
وإشارات« )1922(، وجُيايلهم كتاب »الغربال« )1923( 
مليخائيل نعيمة من مهجره األمريكي، وكتاب »خواطر 
الذي أصدره يف  مصّرحة« )1924( حملمد حسن عواد 

ة. فرتة القلق احلجازي جبدَّ
لها  ر الشعري، وميثِّ أما املرحلة الثانية فهي مرحلة التحرُّ
صدور ديوان »الشفق الباكي« )1927( ألمحد زكي أبو 
شادي، ومن ثم تأسيس جملة »أبوللو« )1932 - 1934( 
إبراهيم  البارَزين:  شاعَريها  وإسهامات  القاهرة،  يف 
ناجي وعلي حممود طه، وبيان »الشعر املنثور« )1934( 
املنحط«  الفن  »حييا  بيان  وصدور  عفيف،  حلسني 
)1938( جلورج حنني، وتأسيس مجاعة »الفن واحلّرية« 

)1939( السوريالية االجتاه.
واملرحلة الثالثة صدور جملة »القيثارة« )1946 - 1947( 
يف الالذقية، حيث استطاعت احتواء الشكل الشعري 

االنقالبي على مرحلتها، وهو شعر التفعيلة وقصيدة 
النثر. وميكن اعتبار االجتاه العام هلذه اجمللة حاماًل لبذرة 
أت الطريق جمللة »شعر« )1957 - 1967( يف بريوت،  هيَّ
يف بيانات شعرائها مثل أنسي احلاج وأدونيس، اليت 
ل صورة املرحلة الرابعة بدعم من جملة »مواقف«  سُتشكِّ
)1968 - 1994( بني بريوت وباريس، وُتوازيها »مجاعة 
كركوك« )1964 - 1968( يف العراق، وجملة »غالريي 

68« )1968 - 1971( يف القاهرة.
مجاعة  ظهور  فرتة  حصرها يف  ميكن  اخلامسة  املرحلة 
وصواًل  مصر  1978( يف   -  1977(  »77 »إضاءة  جملة 
إىل بيان »موت الكورس« )1984( لقاسم حداد وأمني 
صاحل، وتأسيس جملة »كلمات« )1987( يف البحرين.

جملة »القيثارة«
جملة  أصدرت  اليت  اجلديد«  الشعر  »مجاعة  تضم 
فمنهم  السوريني،  املثقفني  من  خنبة  »القيثارة«، 
الطبيب واحملامي واملهندس. وقد ُوضع اسم اجمللة 
اجلديد«.  الشعر  مجاعة  »منشورات  ترويسة  حتت 
وُعرِّفت بأنها رسالة شعرية فنية، ومل ُتوضع فيها أي 
إشارة إىل هيئة حترير سوى أنه تصدرها جلنة بإشراف 

احملامي عبد العزيز أرناؤوط.
»القيثارة«  ُيربِّر أصحاب  األول،  العدد  افتتاحية  ويف 
البالد  هذه  »ونكاد يف  بقوهلم:  اجمللة  إصدار  سبب 
النفسي  واملرح  الروحي  االغتباط  أوقات  نعرف  ال 
نتخلص  أن  الفراغ  من ساعات  وال حناول يف ساعة 
دة اليت يفرضها علينا اجملتمع واليت  من الكلفة املعقَّ
كيف  نعرف  وال  بنا.  الصقة  العادة  بتأثري  أصبحت 
أفراح  ئ حلواسنا جوًا مرحيًا ممتعًا تفيء فيه إىل  نهيِّ
ر  د وتطوُّ الفن. وما يرافق هذه األفراح من نشاط وجتدُّ
وانسجام. إذ تنقصنا الثقافة الفنية الرفيعة، الذاهبة 

ُصُعدًا شطر آفاق احلق واخلري واجلمال«.
وحني نتساءل ملاذا العناية بالشعر دون سواه؟ جُتيبنا 
هذه  إصدار  على  رأينا  أقرَّ  »هلذا  اجمللة:  حترير  جلنة 
األكثر  الفنية  للناحية  ص  خنصِّ أن  ورأينا  النشرة، 
وضوحًا واستقرارًا يف بالدنا، وهي الشعر، أرحَب حقل 
من حقوهلا مترح فيه عرائس الشعراء وخياالت القراء 

طليقة هانئة«.
وعندما نردُّ بأن هناك صحافة ميكن أن تكون حاضنة 

األدبية  صحفنا  يف  »ليس  اجلواب:  يأتي  للشعر، 
من  األكرب  القسم  نذرت  كثرتها صحيفة  على  الفنية 
ته  حبلَّ الشعري  الفن  إظهار  يف  وجهودها  صفحاتها 
تاريخ  الوحيد يف  ويكون  األول  الرتاث  اجلديدة وهو 

أمتنا الثقايف«.
مت أبواب اجمللة كاآلتي: ُقسِّ

التناظرية  الشعرية  )النصوص  القيثارة«  »أحلان   -
ل يف العدد الثاني إىل »يف رياض  واملرسلة( وستتحوَّ

الشعر«.
- »آللئ منثورة« )نصوص الشعر املنثور(.
ي(. - »أحلان الريف« )نصوص الشعر العامِّ

- »باقات من الشعر العاملي« )نصوص شعر مرتمجة(.

- »تطواف الفراش« )منتخبات شعرية حديثة وقدمية(.
- »شاعر قديم«.

- »الفنون اجلميلة« )مقاالت يف املوسيقى واملسرح(.

اسم أدونيس!
تناظرية  قصائد  ظهرت  اجمللة  من  األول  العدد  يف 
ومرسلة وتفعيلة لكل من الشاعر العراقي أمحد الصايف 
النجفي، والشاعر السوري نديم حممد )1908 - 1994( 
الذي نشر أول أناشيد ديوانه األشهر »آالم« وسيستمر 
يف نشرها حتى العدد احلادي عشر، وبديع حقي )1922 
- 2000(، وكمال فوزي وإبراهيم منصور. بينما نشرت 
أرناؤوط،  العزيز  عبد  باسم  املنثور  الشعر  من  مناذَج 
ي:  وجوهرة نعمان، وفاضل الكنج. ومن الشعر العامِّ
الشعر  ومالك طوق ورشيد خنلة. ومن  ميشال طراد 
أما املنتخبات  األوروبي: ستيفان ماالرميه ورونسار. 
احلديثة فهي خلليل مطران واألخطل الصغري، والقدمية 

للشريف الرضي واملنّخل اليشكري.
عن  سعود  اللطيف  عبد  كتبها  قديم«  »شاعر  زاوية 
، بينما كتب يف زاوية »الفنون اجلميلة« حممود  املتنيبِّ
عجان عن املوسيقى، وأديب طّيار عن املسرحية يف 

التاريخ والفن.
وتتواىل - بعد العدد الثاني الذي ال خيتلف كثريًا عن 
العدد األول - األعداد األخرى لتظهر لنا أمساء جديدة، 
مثل نزار قباني، فُتضاف زاوية بعنوان »آراء وخواطر« 
ويكتب فيها عن قضايا الكتابة واللغة والشعر، مثلما 
لعزيز  الشعر«  يف  »نظرات  الثالث  العدد  يف  ورد 

مجلة »القيثارة« صوت 
الالذقية الشعري أحمد الواصل

أرناؤوط، وجحود اللغة العربية حملمد مندور، والتعبري 
والوحي إلميل فرهارين.

اخلوري  بشارة  مثل  شعراء  الرابع  العدد  يف  ويظهر 
أبي  إيليا  ويكتب  مصر.  من  أباظة  وعزيز  لبنان  من 
ماضي نقدًا للنشيد السوري. كما أن بابًا جديدًا بعنوان 
لقطات  وهي  العدد،  آخر  إىل  ُأضيف  »وشوشات« 
سريعة ما بني تعليقات وأخبار ثقافية، ومنها أنه قد 
يقول  سالمة  عيسى  احملامي  من  انتقاٌد  اجمللة  ورد 
فيه: »أمتنى على شعراء القيثارة لو رغبوا عن الشعر 

الغزلي إىل شعر البطولة واملالحم القومية«.
هذا  على  التأكيد  لوجدنا  التالي  العدد  طالعنا  ولو 
الشعر الغزلي من خالل استعراض عناوين القصائد: 
آالم، اخلائنة، ابتسامة، دموع، حب احلياة، زفرة، من 
وحي الربيع، الغرام احلبيس، إغفاءة هادئة، حرمان، 

أمل.
ويف كل عدد يظهر اسم شاعر من الشعراء املكرَّسني 
مثل بدوي اجلبل وصالح األسري وعمر أبو ريشة، أو 
اجلدد )آنذاك( مثل سعيد عقل ويوسف اخلال وعلي 
عى أن اجمللة مل تنشر له  أمحد سعيد الذي كان قد ادَّ
غري  هذا  ولكن  »أدونيس«،  لقب  استخدم  عندما  إال 

صحيح إذ ُنشرت مادته بامسه األصلي!
أيضًا نشرت »القيثارة« لكاتب جديد مثل زكي مبارك، 
أعدادها الالحقة تناُول شعراء  أنها ستتجاوز يف  كما 
فون  قدامى مشهورين حنو شعراء أقل شهرة، ممن ُيصنَّ

كشعراء أقليات مثل: البازياري، واملكزون.
ومن املواد البارزة يف العدَدين الثامن والتاسع مبحث 
الفكر  أوغاريت:  مدينة  أو  مشرا  »رأس  بعنوان  مهم 
وخالفًا  عرنوق.  ملفيد  العامل«  يف  الشعرية  واملالحم 
االحتفاء املمجوج بشعراء فرنسيني وأمريكيني  لعادة 
هيالنة  الشاعرة  يف  تعريف  ُكتب  فقد  مكرَّسني، 
فاكرسكو، وُنشرت ترمجة ألكثر من نص شعري هلا 
)شرود، نشيد حربي، حلم ليلة، البطل(. كما ُوضعت 
التاسع  العدد  مقالة عن الرسام رافائيل. ويف ختام 
يظهر اسم إمساعيل مظر كاتبًا ملقالة بعنوان »صحافتنا 

تنحدر«.

التبشري بالسوريالية السورية
الشعر  ى  تبنَّ بأنه  »القيثارة«  من  العاشر  العدد  ز  متيَّ
لكل  رائدة  جتربة  كان  والذي  سوريا  السوريالي يف 
ني: علي الناصر )1894 - 1970(  من الشاعَرين السوريَّ
ديوانهما  خالل  من   )1965  -  1914  ( ميسر  وأورخان 
املشرتك »سريال وقصائد أخرى« )1948(. وُيذكر أن 
الشاعر الناصر أصدر ديواَنني: »قصة قلب« )1928(، 
شعر  من  قصائد  وردت  وقد   ،)1931( و»الظمأ« 
الشعري  التجديد  اد  روَّ من  لُيعدَّ  الثاني  التفعيلة يف 

يف سوريا.
ذكر  السوريالي  الشعر  من  منوذَجيهما  تقديم  ويف 
ر والدكتور  ر األديبان األستاذ أورخان ميسَّ ر: »ُيبشِّ احملرِّ
الرمزية، مل  مدارس  من  جديدة  الناصر مبدرسة  علي 
يتعرَّف األدب العربي إليها بعد، هي )السوريالية( أو 
مدرسة ما وراء الواقع. )...( واملعلوم أن فناني هذه 
املدرسة وأتباعها ينهلون من نبعة )الالوعي( أو العقل 
الدقيقة  ة  اخلفيَّ أحاسيسهم  عن  التعبري  يف  الباطن 
آثارهم  على  وُيسبغون  العميقة،  الغامضة  وأفكارهم 
ة بالتهاويل  خياالت رمزية زاخرة باأللوان، وأجواء غنيَّ

والظالل واألحلان...«.
يقول  مما  رؤاي«  يف  »أنت  نص  ر  مليسَّ ُنشر  وقد 

فيه:

لت يف رؤاي »متثَّ
جنمة كلها أعني

تشع ألوانًا كاللحن
برقعها الشفاف، ووشاحها الفضفاض

يالمس أطرافها نثار الغيوم
تعلو وتنخفض سادرة يف ظالل السراب

سراب الشوق«.

وُنشر أيضًا نص للناصر بعنوان »شطر العدم اخلالق«، 
مما يقول فيه:

»أنا يف طريق ال أكيز له أواًل وال آخر
ولكن خطواتي ُتساق فيه...

أقذار وأوحال... أشواك وعثرات
أوحال وأقذار ترتاكم باخلطى

اخلطوة يف البدء هوجاء رعناء...
والساق ال تشعر بالقذر«.

بيان  ُوضع  األخري،  قبل  ما  عشر،  احلادي  العدد  يف 
ر يبدو أملت صياغته ظروف سياسية، فقد ُذكر  متأخِّ

فيه:
1- إننا نفتخر بأن نكون من معتنقي مبدأ »النظر إىل ما 

قيل ال إىل من قال«.
2- كل َمن ينشر يف »القيثارة« مسؤول - وحده - عن 

آرائه وأفكاره وكتابته.
3- باب النقد مفتوح أمام اجلميع.

4- »القيثارة« وقف على املؤمنني بنبل الرسالة اليت 
يها األدب للحياة. وهي أواًل وأخريًا، للفن، والفن  يؤدِّ

الصايف وحده.
يف العدد األخري من اجمللة حيث ال إشارة إىل ذلك)!( 
ُتطالعنا نصوص شعرية ستكون شهرية لكل من سعيد 
»اعرتاف«  لعلي حممود طه  عيَنيك«،  »أمجل من  عقل 
اجلندي  أمحد  ونشر  قبلة«.  بـ»حديث  سُتعرف  واليت 
أبو  إلياس  الشاعر  رثاء  يف  ورمحة«  »دمعة  قصيدة 
شبكة. وفاجأنا الرسام الشهري فاتح املدّرس بقصيدة 
من  وهي  »األمرية«  بعنوان  السوريالي  األدب  من 
»ابن األرض«. وسُيختم  بعنوان  للنشر«  »ُيعدُّ  ديوان 
من  الشعر«  يف  »الوعي  مبقالة  )األخري(  العدد  هذا 

ة. الناقد سّيد قطب... قبل حتوالته العصابيَّ
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إن شعر العاّمية يف األدب العربي احلديث هو 
فؤاد  وُيعدُّ  احللقات،  دة  متعدِّ مبثابة سلسلة 
إحدى  شامية  أصول  من  ينحدر  الذي  حداد 

حلقاتها.
يعود ميالده إىل العام 1927 من أسرة مسيحية لبنانية 
من ناحية األب، أما األم فهي من مواليد القاهرة، وقد 
ل  وا فيها )حتوَّ جاء أجدادها السوريون إىل مصر واستقرُّ
فؤاد حداد إىل اإلسالم خالل الفرتة اليت أمضاها يف 

املعتقل(.
كان ملرحلة التكوين يف حياته دوٌر يف مسريته األدبية، 
اجلادة  رغبته  رئيَسني:  عنواَنني  يف  بلورتها  وميكن 
عامة  بصفة  العربي  األدبي  الرتاث  على  االطالع  يف 
قة يف  والشعري على وجه اخلصوص، وقراءاته املتعمِّ
األدب الفرنسي، قدميه وحديثه، وقد أعانه على ذلك 

حتديدًا دراسته اليت كانت بالفرنسية منذ صغره.
ني  هذه احلالة الثقافية اليت مجعت بني سياَقني حضاريَّ
يف  ومؤثرًا  شاهدًا  وتكون  تستقبلها  أرضًا  وجدت 
الوقت نفسه يف التفاعل احلاصل بينهما، إنها مصر؛ 
فؤاد  تكوين  يف  الشامية  األصول  من  الرغم  فعلى 
حداد، فإن إطار املكان الذي أمضى فيه عمره ألقى 
بظالل واضحة على مزاجه الفكري، وانعكس ذلك على 
وطبيعة  االهتمام  حمل  القضايا  مستوى  على  إبداعه 
املصرية  العاّمية  فكانت  هلا؛  د  اجملسِّ اللغوي  البناء 
ة عن حضور املكان الذي هيمن على  هي العالمة املعربِّ
شعرية  أدبية  مادة  املطاف  نهاية  يف  فأفرز  وعيه؛ 
تكشف عن األثر الذي تركته فيه سلطة املكان، ساعده 
ها، وانتماؤه  يف ذلك أمران: األسرة اليت نشأ يف ظلِّ
تيارات؛  من  به  ميوج  وما  الزمين  والسياق  الطبقي، 
طة بني  فقد »نشأ فؤاد حداد يف أسرة قاهرية متوسِّ
الفقر والغنى. ومن أواخر األربعينيات ويف فجر شبابه 
سلك طريقًا مغايرًا لطريق أسرته كما يفعل املكافحون 
أبناء الطبقة الوسطى غالبًا؛ فاختار طريق االحنياز إىل 
وكان  والشعب.  الوطن  أعداء  الفقرية ضد  الطبقات 
فؤاد من أنصار نظرية االلتزام يف الفن، لكنه التزام 
ف حتديد موضوعات بعينها  واسع األفق... ومن التعسُّ
خط  حتديد  أو  فيها،  يكتب  أن  عليه  امللتزم  للشاعر 
اإلميان  هذا  ويقود  فيه«)1(.  يسري  صلب  سياسي 
بنظرية االلتزام إىل الواقعية يف الكتابة األدبية، اليت 

مل تقتصر وفق رؤية حداد على حد الوصف فحسب ملا 
تلتقطه عني األديب، إمنا تتجاوز ذلك إىل حماولة إجياد 
هو  ما  إىل  القائم  االجتماعي  باحلال  واالرتقاء  حلول 
أفضل؛ وهو ما حدا خبريي شليب إىل القول يف تقدميه 
األفق  الواسع  احلق،  »الفنان  »املسحراتي«:  لديوان 
وخمازي  اجملتمع  ضعف  نقاط  د  جيسِّ الذي  هو  ليس 
نظامه وسوء أخالق عصره، بل هو الذي يقوم بتجسيد 
املخازي  أن  ذلك  جملتمعه.  املرجوة  املثلى  الصورة 
وتبقى  استثناء،  جمرَّد  النهاية  يف  هي  االجتماعية 
اإلجيابية،  بالقيم  حافلة  الناس  من  العريضة  القاعدة 
دها ويرّوج  ومهمة الفن أن يكتشف هذه القيم وجيسِّ

هلا«)2(.
هلا  ولعل هذه الروح اإلصالحية يف رؤية حداد اليت حوَّ
ر للقارئ أزمة صدامه مع  إىل واقع أدبي ملموس ُتفسِّ
النظام السياسي اليت وصلت ذروتها باعتقاله مرَّتني 
الصوت  والستينيات؛ فهذا  اخلمسينيات  عقَدي  خالل 
واملنطوق  الراصد مينح صاحبه  بدور  يكتفي  الذي ال 
ا  اللغوي الصادر عنه حضورًا ذا طابع مقاوم ثوري يتغيَّ
اة؛  يف خامتة الرحلة التغريُّ وصواًل إىل حالة مثالية متمنَّ
ية يف  لذا فإن عددًا من املتابعني لنشاط شعر العامِّ
مقارنة  يعقدون  العشرين  القرن  بدايات  منذ  مصر 
بني شاعَرين، ومن ثم فريَقني يف كتابة هذا النمط 

األدبي:
ز على رفع الصوت مبا يعجُّ به سياق الواقع  األول: ُيركِّ
على  فقط  تقتصر  عملية  وهموم يف  آالم  من  وأهله 
، وهي  لغوي معنيَّ األمل وفق طرح  إنتاج هذا  إعادة 
ة  احليَّ الواقعية  املعايشة  فمن  التكرار؛  مستها  عملية 
يها  لألزمة إىل االستماع واإلنصات إليها من خالل تلقِّ
الشاعر  الفريق  هذا  عن  املعربِّ  الرائد  كان  وقد  فنًا، 

بريم التونسي.
م  سلَّ يف  االرتفاع  على  يقوم  رًا؛  تطوُّ أكثر  الثاني: 
االهتمام األدبي من طور الرصد املعتمد على الوصف 
لة  إىل طور استحضار النقيض الذي مينح للرؤية املتأمِّ
»الشّر«  تنتمي إىل حقل  اليت  األزمة  توازنها؛ فوجود 
والَكَبد يف حياة اإلنسان يقتضي بداهة حضور نقيضها، 
أال وهو احلل أو النموذج املثالي يف إطار حركة احلياة 
وجود  املوجب  الثنائيات  منطق  على  املعتمدة  عمومًا 
طرَفني نقيَضني تتحرك الذات يف املساحة الفاصلة 

بينهما ذهابًا وإيابًا بشكل دائم دون توّقف أو مجود 
يف الغالب عند حال )طرف( بعينه.

هذه العقيدة يف التناول اليت انطلق من وحيها فؤاد 
ية جتعله أحد  يه للواقعية يف كتابة شعر العامِّ حداد بتبنِّ
ة  لي هذا التّيار)3(، الذي خرج من رمحه دواوين عدَّ ممثِّ
له: »أحرار وراء القضبان«، »حنبين السد«، »من نور 
اخليال وصنع األجيال«، »املسحراتي«، »كلمة مصر«، 
القائمة  البناء  رباعية  الزكية«. وفيها تظهر  »احلضرة 
على تضافر عدد من العناصر يف تشكيل القصيدة: 
صوت الشاعر حداد، صوت الشخصية املصرية العربية، 
الظرف الزمين وما ُيلقيه من محوالت نفسية وفكرية 
على هذه الشخصية ومن ورائها ذات الشاعر املتفاعلة 
ى  والراصدة، إطار املكان )البيئة املصرية( اليت تتجلَّ
بداخلها مالمح هذه الثالثية فتؤثر هي األخرى وتتأثر 

مبا ينجم عن تفاعلها.

»املسحراتي«: مجاليات اجملاز ومرونة الداللة
معنَيني:  إىل  مباشر  بشكل  تأخذنا  كلمة  املسحراتي 
األول يتعلق بهذا العمل املومسي الذي يقوم به صاحبه 
يف فرتة معّينة من العام )شهر رمضان( فيتوىل مهمة 
إيقاظ الناس لتناول وجبة السحر واالستعداد لصالة 
الصبح، ومن ثم بدء يوم من أيام الصيام... والثاني 
من  األول  املعنى  هذا  استلَّ  حني  حداد  فؤاد  له  ميثِّ
سياقًا  فّنيًا  لُينشئ  خاصة  صبغة  ذي  واقعي  سياق 
)املظاهر(  العناصر  هذه  بتوظيف  وذلك  له،  موازيًا 
املمّيزة للحالة االجتماعية املصرية املنطلقة من مرجع 

ديين معلوم )اإلسالم(:
- مهنة التسحري وأربابها.

- هذه الفرتة من الليل اليت ينشط فيها هذا العمل 
حتديدًا )منتصف الليل حتى وقت الفجر(.

الذين من شأنهم حتويل  العمل  املتلقون ألثر هذا   -
هذا الصوت الفردي إىل أفعال وسلوكيات تتمثل يف: 
اليقظة بعد نوم - غالبًا - الطعام، االستعداد للصالة، 

بدء يوم جديد يف العبادة )الصيام( والعمل.
فكان إنتاج ذلك صوت الشاعر يف »املسحراتي« الذي 
نويت/  وقول  الدايم/  د  وحِّ نايم/  يا  »اصحى  يقول: 
بكره ان جييت/ الشهر صايم/ والفجر قايم/ اصحى يا 

د الرزاق/ رمضان كريم«. نايم/ وحِّ

»المسحراتي«
فؤاد حداد أحمد يحيى علي

هادي«  »يا  األوىل  القصيدة  من  املقاطع  هذه  إن 
ينهض  الذي  الدور  طبيعة  على  بنا  تقف  ديوانه  يف 
التنبيه املشحون يف  إنه  الصوت يف عاملنا،  به هذا 
أن  ينبغي  عالقة  تنظيم  هي  سامية،  بقضية  داللته 
جانب،  ه من  وربِّ اإلنسان  باستمرار بني  مثالية  تبقى 
ومن  فيها  مبا  عليها  حييا  اليت  األرض  وبني  وبينه 
فيها من جانب آخر. وال شك يف أن هذا املنطوق ُيعدُّ 
اليت  الواقعية  الرؤية  أن  مفادها  مباشرة  غري  رسالة 
اها حداد عرب إبداعه ترنو إىل استحضار الُبعدين معًا  يتبنَّ
اللذين ال يستطيع اإلنسان - غالبًا - العيش دونهما: 
البعد الديين النابع من فطرة امليل إىل اخلضوع للذات 
احلياة،  يف  وجوده  عن  الرئيس  املسؤول  اإلهلية، 
عالقات  اإلنسان  فيه  يقيم  الذي  احلياتي  والبعد 
رغبة  تدفعها  واألشياء،  البشر  من  غريه  مع  تفاعلية 
دائم  نزوع  مع  االنعزال،  وعدم  التواصل  فطرية يف 
إىل احلركة والرحلة من أجل استكشاف غري املعلوم يف 

هذا الفضاء  الواسع، والبناء تبعًا لذلك.
املعاني  هذه  عن  للتعبري  ية  العامِّ شاعر  اختار  وقد 
اليت تأخذ صفة العموم ثيابًا خاصًا حييل على السياق 
احلضاري الذي ينتمي إليه )العربي اإلسالمي(، ولعل 
اإلبداع الذي ينشد لنفسه فضيلة االنتشار والبقاء هو 
الذي جيعل من مفردات سياقه الثقايف وقيم اجملتمع 
الذي ُيعّد جزءًا منه منطلقًا للوصول إىل العاملية؛ بوصفه 
نه من التحليق بعيدًا  حيمل من اإلشارات الداللية ما ميكِّ
عن أطر زمانية ومكانية أو أبنية حضارية خاصة ليكون 
بإمكاناته  ل  ميثِّ الذي  اجلنس  اإلنسان  ملخاطبة  اًل  مؤهَّ
الذهنية والروحية منطقة مشرتكة يلتقي عندها سائر 
ُتعدُّ  »املسحراتي«  كلمة  إذًا  البشرية.  اجلماعة  أفراد 
الوجه العربي واإلسالمي للفعل اإلنساني عمومًا الذي 
يقوم على معاني التنبيه، وحتويل اجلمود إىل نوع من 
احلركة اليت تفضي إىل حدوث تغريُّ يف النهاية. ويبدو 
الزماني  اإلسالمية يف مسريها  العربية  الشخصية  أن 
اس - بناء على رؤية  واملكاني اختارت هلذا الدور احلسَّ
كان  الذي  املسحراتي،  - شخصية  ني  خاصَّ وتشكيل 
رائدها يف التاريخ بالل بن رباح؛ فتجسيده هلا منح 
ه والشخصية املتلقية له« فرصة  لثنائية »الصوت املنبِّ
النيب.  ألجل  الوظيفة  بهذه  يقوم  كان  إذ  الظهور؛ 
عرب  احلضور  من  حظها  الفكرة  هذه  أخذت  بالل  ومن 

ى فن التسحري، أو  الزمن، حتى ُعرف بعد ذلك ما ُيسمَّ
فن القومة، أي الفن الذي يعمل على قيام الناس؛ 
ضاقت  ثم  حداد،  فؤاد  ذهن  يف  العبارة  سعت  فاتَّ
»فقومة  الفكرة يف عقله ووجدانه؛  ساع  باتِّ بعد ذلك 
الناس عملية كبرية، وليس يكفي أن تكون من أجل 
التسحري فحسب؛ إمنا الواجب أن تكون قومة حقيقية 
ال نوم بعدها... قومة يفعلون من خالهلا الفعل األكرب: 

الثورة، النهضة، االزدهار«)4(.
إذًا فنحن مع هذا العمل وأهله نتعامل مع ثنائية )الفرد 
واجلماعة(، وبداخلها على مستوى الواقع يبدو لنا سياق 
زماني واضح )شهر رمضان( وفرتة زمنية بعينها هي 
فرتة السحر اليت هلا صفة العموم واالمتداد؛ بوصفها 
الذي  التكرار  هذا  يوميًا،  ر  يتكرَّ الزمن  بناء  جزءًا يف 
املالمح  على  ثقافية  عالمة  بوصفه  رمضان؛  يتجاوز 
حداد  جعله  قد  املسلمة  العربية  للشخصية  زة  املميِّ
قاعدة للخروج من اخلاص إىل العام، مع احتفاظ هذا 
»مسحراتي/ منقراتي/ بعد الصالة/  زه:  اخلاص مبا مييِّ
نا/ باقول يا هادي/ العقل زينه/ اهلل هادينا/  على نبيِّ
الندهه جينا/ على ريح حجازي/ سقنا اهلجينه/ اهلل  ع 

جيازي/ اهلل يهاجينا«.
د عنده  فاخلاص الذي خيرج منه صوت الفن وال يتجمَّ
اللغة  تعبريات  السحر،  وقت  رمضان،  شهر  هو: 
الغاية  والصالة،  والشراب  للطعام  بالقيام  املرتبطة 
دها يف  أثر هذا الصوت فيحدِّ رها مستقبل  اليت ُيفسِّ

هذه املعاني السابقة وحدها...
أما  العام املنشود من الشاعر فهو أكثر اتساعًا: احلياة 
بكل أوقاتها، وقت السحر تراه عني الفنان املتلبِّسة 
رها  بهذا الدور يف وقت األزمة عمومًا، الغاية اليت ُيفسِّ
ل يف النهوض واحلركة  مستقبل أثر هذا الصوت تتمثَّ
الواقع  يف  ُتعرَّف  اليت  األزمة  مرحلة  لتجاوز  بالفعل 
اجلديد  اليوم  مسألة  تصبح  ثم  ومن  النوم؛  بوقت 
املنتظر جميئه، واملرتبط مبهمة التسحري يف عني هذا 
احلل  عن  تعبريًا  »املسحراتي«،  لداللة  ع  املوسِّ املبدع 

وخلطة التنوير بعد انفراج عقدة هذه األزمة.
إذًا فنحن من خالل مسحراتي حداد أمام عيَنني، واقعية: 
اإلسالمية،  العربية  الذات  ة  ُهويَّ من  جانبًا  تعكس 
ة وُتبقي عليها يف الوقت  وفنية: تنطلق من هذه اهُلويَّ
نفسه، لكنها حتيل هذه الرؤية على ما ميكن وصفه 

رة تتيح ملنطوقها قدرة أكرب على االنتشار  بعدسة مقعَّ
فئة  على  مقصورة  وثقافية  حضارية  حدودًا  لتتجاوز 
بشرية بعينها؛ مبا مينحها قابلية التواصل مع اجلماعة 

اإلنسانية عمومًا...

أمحد شوقي وفؤاد حداد
وحرصًا  بالواقع  شغفًا  تبلور  اليت  الرؤية  تتيح   ...
على جعله البطَل يف عامل القصيدة لثنائية »الفصحى 
ية« أن تكون منطلقًا ورمحًا خلروج ثنائية ثانية  والعامِّ
بة عليها هي أمحد شوقي وفؤاد حداد؛ فاالثنان  مرتتِّ
أبناء أدبيون للعصر احلديث، وكالهما مارس لعبة كتابة 
ز على الواقع وجعل له نصيبًا يف  الشعر، وكالهما ركَّ
فّنه، يبدو ذلك بالنسبة إىل شوقي يف املرحلة األخرية 
ب فيها - وفق منطوق شوقي ضيف  من حياته اليت ُلقِّ
بـ»شاعر   - العصر احلديث«  »شوقي شاعر  يف كتابه 
الشعب«، لكن هذه الشعبية كانت مشروطة باالنتماء 
األدبي هلذا الشاعر؛ فهو واحد من أبناء مدرسة اإلحياء 
والبعث اليت ترى ضرورة حتمية يف االحتفاظ بالتقاليد 
مع  الشكل،  مستوى  على  العربية  للقصيدة  العريقة 
استحضار الروح العربية الرتاثية يف الصياغة اللغوية 
واهليئة  والصور،  والرتكيب  املفرد  مستوى  على 
املوسيقية وذلك إلنقاذ الوضع األدبي ومن ثم اللغة 
من حالة اجلمود املزمن اليت أصابتها على مدى زمن 
اة  طويل؛ إذًا كانت الفصحى هي الوسيلة والغاية املتمنَّ
يف الوقت نفسه من قبل أرباب هذا التيار؛ لذا فإن 
ه إىل الشعب يف تلك املرحلة الدقيقة من حياة  التوجُّ
الراقي  باالستخدام  مرهونًا  كان  مصر  وحياة  شوقي 
للغة يف مستواها األعلى؛ ومن ثم فإن القضايا اليت 
يف  فنًا  ى  جتلَّ له  ًا  همَّ وأضحت  احمليط  عامله  أفرزها 
عرب  يرسل  بها  اجلمعي  اهلمِّ  مبوازاة  قصائده  بعض 
أن  مفادها  املتلقية  اجلماعة  إىل  رسالة  احلال  لسان 
أو مسموعة  مقروءة  القصائد كما هي  استقبال هذه 
الوهاب  عبد  مثل حممد  واحد  يد  على  الغناء  فن  عرب 
ب منك أيها اجلمع العروج فوق لغة  أو أم كلثوم يتطلَّ
االستعمال اليومي الغالبة على سلوكك وصواًل إىل هذا 

املستوى الذي جعلُته أداة أعرب بها عن قضاياك.
إذًا فإن هذه الواقعية اليت استغرقت شوقي كثريًا يف 
أدبه وجعلته وفق املنطوق الناقد له من قبل عباس 

أمحد شوقي،

رسم: عبداهلل أمحد.

فؤاد حداد،

رسم: عبداهلل أمحد.
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رؤية  تعكس  غريي«  شاعر  »شوقي  العقاد  حممود 
للعامل تبدو مغايرة إىل حّد كبري للحالة الغنائية اليت 
هيمنت على شعرنا العربي ألزمنة مديدة؛ حبكم احلضور 
الالفت لصوت الفرد والرتكيز الشديد الناجم عن ذلك 
الطرح  عملية  يف  اخلاصة  واالنفعاالت  املشاعر  على 
من  بدرجة   - تتغريَّ  بدأت  احلالة  هذه  لكن  الشعري. 
الدرجات - إمنا مع االحتفاظ باملظهر الشكلي للتجربة 
على مستوى البناء والصياغة وبعض صور اخليال... 
أما شعبية حداد ورفاقه فتصدر عن رؤية تبدو أكثر 
حركية؛ فالتعامل اإلجيابي مع قضايا اجلماعة، خصوصًا 
موقع  من  يكون  أن  جيب  ال  الفقرية  الطبقات  أبناء 
د التلقي من هذا العامل: أخباره  ثابت يقوم على جمرَّ
اًل بعدما أصبحت  وأحداثه اليت حتصل، ثم معايشتها تأمُّ
احلال  هو  كما  شعرًا،  بصياغتها  القيام  ثم  ماضيًا، 
أن  الواضح  املناسبات... فمن  عند شوقي يف شعر 
اجلدل  من  لقدر  تعرَّضت  قد  اإلبداع  يف  اآللية  هذه 
واالختالف من قبل حداد ومن على شاكلته، لكن من 
يرتدي  أن  تعين  احلقة  فالواقعية  أدبي؛  خالل سلوك 
اًل فضاءات الواقع،  األديب ثياب الصحايف وينزل متجوِّ
ملتقطًا منه ما يستحق اإلشارة واالهتمام؛ فبداًل من 
أن ميكث األديب يف موقع املفعول مستقبل احلدث، 
زمام  بأخذ  هو  يقوم  غالبًا،  شوقي  يفعل  كان  كما 
ل الراصد،  املبادرة وأداء دور الفاعل اإلجيابي املتجوِّ
ولعل فكرة التجوال هذه هي ما نلحظها بشكل جلي 
دها »املسحراتي«... وبالتوازي مع هذا النزول  وجُيسِّ
االلتفات  يف  ينعكس  لغوي  آخر  نزول  يأتي  املادي 
ي متاشيًا مع  من املستوى الفصيح إىل املستوى العامِّ
حالة النقل احلي من الواقع إىل عامل الفن اليت يريدها 
ساقًا مع هذا املستوى األكثر  ية، واتِّ أرباب شعر العامِّ
توظيفًا يف عمليات التواصل، وتأسيسًا على ذلك ميكن 
القول: إن هذه الغنائية اليت تصدر عن حالة نفسية 
ر بثياب اجلمعية اليت هي حمل  وعاطفية خاصة ستتدثَّ
القصد واالهتمام يف عقيدة األديب الواقعي وصائغ 
املسحراتي  فهذا  اخلصوص؛  وجه  على  ية  العامِّ شعر 
جنده يف أوىل قصائده »يا هادي« جيول قائاًل: »وانا 
ال/ حّبيت ودبيت كما  البلد جوَّ صنعيت مسحراتي يف 
ه  ه من بلدي/ حتَّ العاشق ليالي طوال/ وكل شرب وحتَّ
ال/ يف عيين إنسان ويف عيون  ه من موَّ من كبدي/ حتَّ
األوثان/  على  داست  بعدما  البلد  حلوه  إنسان/  البلد 
موا العرسان/ حلوه البلد يا أحن  حلوه البلد شهداءها قدِّ
يا  والفتح  حبيب  يا  األمل  وأوفى لسان/ غينِّ  قلوب 

د الدايم...«. حسان/ .../ إصحى يا نايم/ وحِّ
إن هذه الياء النسبية يف العنوان، ويف هذا الفاعل 
غرفات  داخل  يف  ستستحيل  »املسحراتي«  اجلوال 
الفينِّ إىل ياء املتكلم املفرد؛ متاشيًا مع  العامل  هذا 
الطبيعة الفردية لصاحب هذه املهنة من جانب، ومع 
ُيهيمن عليه يف  الذي   - ة  عامَّ - بصفة  الشعر  منطق 
النهاية صوت الفرد الواحد من جانب آخر، لكن اهلمَّ 
الذي حيتضنه وُتفصح عنه كلماته مرجعه إىل الواقع 
من  ذلك  على  أدّل  وليس  فيه،  الساكنة  واجلماعة 
التواصل وااللتصاق احلاصَلني بني اجلزء والكل الذي 
ه من  ه من بلدي/ حتَّ يشف عنه منطوقه: »وكل شرب وحتَّ

ال«. ه من موَّ كبدي/ حتَّ
... ويف »املسحراتي« نوع من االستلهام لتجربة عمرو 
بن كلثوم يف اجلاهلية، لكن الفرد عنده ليس لديه 
الذي كشف  اجلمع  مع  متامًا  متماٍه  ألنه  ز،  حضور مميَّ
عن نفسه بوضوح بكثرة استخدامه لضمري املتكلمني 

»حنن« داخل معلقته:
»وحنن احلاكمون إذا ُأِطعنا
وحنن العازمون إذا ُعصينا
وحنن التاركون مَلا سخطنا

وحنن اآلخـذون مَلا رضـينا
وكنا األيـمنني إذا التقينـا
وكـان األيسرين بنـو أبينا
فصالوا صولة فيمن يليهم

وصلنا صولة فيمن يلينا«)5(.

لكن  حداد  فؤاد  عند  حاضرة  اجلمعية  احلالة  هذه  إن 
ل يف وجود اجلزء )الفرد( وجودًا واضحًا،  بشروط، تتمثَّ
ووجود الكل معًا؛ فعمل اجلزء ال بدَّ أن يكون جماوزًا 
جيب  الذي  اجلمع  إىل  وصواًل  املفردة  الذات  حدود 
أن ينال حظه من كسب يد هذا الفرد، ويف الوقت 
نفسه فإن النهضة اليت ستعمُّ هذا الكل حبكم تضافر 
هذه  على  إجيابية  بظالل  حتمًا  سُتلقي  أجزائه  جهود 
يعرض  )املسلمة(  ر  التصوُّ هذا  له،  نة  املكوِّ العناصر 
عامل  عرب  اللغوية  احلركة  هذه  خالل  من  علينا  نفسه 
العامل  هذا  فضاءات  بني  الياء  املتكلم  لضمري  الفن 
ق فضيلة املسؤولية  تتحقَّ بالصوت، من هنا  املنقول 
الذي يضع صاحبه يف  الفردي  الفعل  تنبع من  اليت 
بغريه  عالقاته  مستوى  على  والتقييم  املساءلة  خانة 
األرضي من جانب، وعالقته خبالقه من  داخل واقعه 
جانب آخر؛ إذًا ما حيرص عليه صوت الشاعر حداد إقامة 
جسور من التواصل واالنسجام املبين على االنتماء بني 
طرَفني، يستمدُّ كل واحد منهما طاقته من اآلخر: اجلزء 

)الفرد( والكل )اجلماعة(...
تعتمد العالقة بني األديب وواقعه على سؤال اآللية: 
كيف يقرؤه؟ ويف  اإلجابة الفنية عنه يظهر األسلوب؛ 
واملشكالت  اجلزئيات  تستغرقه  الذي  املبدع  فهناك 
باألثر  العرض املصحوب  د  عند جمرَّ الراهنة، فيتوقف 
بأدب  ُيعرف  ما  نفسه يف  املعروض يف  تركه  الذي 
اجلزئيات  هذه  من  جيعل  مبدع  وهناك  املناسبات... 
للوصول  ة  مطيَّ الراهنة  اللحظة  بصبغة  املصبوغة 
املنهج  - حماكاة  البقاء  عامة هلا صالحية  إىل كليات 
االستقرائي -؛ ففي النصف األول من القرن العشرين 
الطريق  سلك  قد  شوقي  الشعراء  أمري  جند  مثاًل 
األول  بدرجة من الدرجات عندما أوصله حرصه اجلاد 
بالتفاصيل  الولع  مرحلة  إىل  بالشعب  االرتباط  على 
انعكاسًا  قصائده  بعض  فجاءت  الوقتية،  واحلوادث 
ألقطاب  قراءته  فإن  حداد  فؤاد  أما  احلالة.  هلذه 
سبقته مثل شوقي جعلته يتخذ منحًى مغايرًا. فالواقع 
بالزمن  مرهونة  حوادث  وليس  قضايا،  إليه  بالنسبة 
الذي تقع فيه، وإن كان التفاعل األدبي معها بالنظر 
زًا  إىل طريقة شوقي  مينحها حضورًا تارخييًا أكثر متيُّ
إىل  باإلضافة  عنها،  تعربِّ  اليت  املبدعة  الكلمة  بفضل 
حضورها التارخيي الكالسيكي. لكن فؤاد حداد اختار 
احلادثة  من  الصعود  اًل  مفضِّ بالشعر  خًا  مؤرِّ يكون  أال 
يناقش  مثاًل  باء«  »ألف  قصيدته  ويف  القضية.  إىل 
ارتباطًا  تكون  هل  بالقديم:  العالقة  مسألة  بالشعر 
أم انفصااًل؟... وال شك يف أنها مسألة شغلت بال 
ة خالل النصف األول  النخبة املثقفة لفرتة زمنية ممتدَّ
وحديث  تزال...  وال  تاله،  وما  العشرين  القرن  من 
حداد عنها شعرًا يشي بوجهة نظره جتاهها: »إصحى 
د الدايم/ مسحراتي/ منقراتي/ حماضراتي/  يا نايم/ وحِّ
ي/ الزم نقرا/ شعر املعرِّي/  جتلى العقول/ يف عصر ذرِّ
والزم نقول/ أوىل ابتدائي/ ألفي وبائي/ أكرم آبائي/ 

ة...«. الناس أصول/ جبل وقمَّ
لقد اعتمد صوت الشاعر يف تناوله على اإلشارة إىل 
نظام اهلجائية، ملا لذلك من دالالت؛ فاهلجائية نظام 
يف اللغة تسري عليه بشكل متتابع حروفها وأصواتها؛ 
نة يقتضي املرور  ومن ثم فالوصول إىل رتبة صوتية معيَّ
على ما قبلها، كذا احلال - إىل حد كبري - بالنسبة إىل 
حركة احلياة داخل هذا العامل، فحياة البشر والكائنات 

يف قرن من عمر الزمن هو القرن العشرون - مثاًل - وفق 
قوانني ومعطيات بعينها حيض بشكل غري مباشر على 
معرفة احلال يف العصور اليت سبقت بناًء على نظرية 
وعاء  ولكن ألن  للمقارنة  ليس فقط  ر،  والتطوُّ النمو 
ن أمورًا حتدث هلا صفة  احلاضر املضارع غالبًا ما يتضمَّ
التماثل مع غريها مما كان يف املاضي؛ ومن ثم فإن 
التعامل معها  يلزم استلهام خربة السابقني ومعرفة 
سة  املؤسَّ اإلنسانية  التجارب  بوحدة  إميانًا  ما صنعوا؛ 
إذًا  التفاصيل.  اختالف  مع  لكن  التكرار،  منطق  على 
فمن العسري جدًا االبتعاد مطلقًا عن هذا القديم، الذي 
ظل  يف  إليه  النظر   - حداد  رؤية  على  بناء   - علينا 
عالقة منطقية جتمع بني األب واالبن، واإلمام الشيخ 
وتالمذته؛ فإذا أمكن أن يتخلَّص االبن من حتمية صلته 
باألب واجلد كان باإلمكان احلديث عن زوال الصلة بني 
د املسحراتي الشاعر على  احلاضر واملاضي، ولقد أكَّ
آخر داخل القصيدة: »أقول لك  القانون مبنطوق  هذا 
احلق واضرب لك مثل ساير/ وان كنت ما عرفشي ال 
اخيّب وال اساير/ من صغر سينِّ وانا صاحب مزاج ثاير/ 
زيي على  بائي/ تالقي  ألف  يا  ثاير ال ميكن  واكمين 
عهدك أليف باقي/ واكمين ثاير باقول من فات قدميه 
م على موتاه/ واللي أتى باجلديد  تاه/ ال بد للحي يرتحَّ

لوال القديم ما أتاه/ يا أمتاه أنا إبنك ع األثر ساير«.
يف هذا املنطوق قد متَّ شعرًا توظيف فضيلة »الرب« ذات 
املنطلق الديين يف سبيل التأكيد على قدسية الصلة 
النهوض  ى  يتوخَّ حاضر  كل  بني  تربط  أن  اليت جيب 
وماٍض حافل باخلربات اليت من املستحيل جتاهلها؛ ومن 
ثم فإن إزالة حالة النوم هذه باالستيقاظ واالستعداد 
الوفاء  ملصلحة  اإلشكال  هذا  حسم  تعين  جديد  ليوم 
للماضي دون اهليام املطلق به... ألن يف ذلك حفاظًا 
متيزًا  يعطيها  الذي  الوجه  على  أي  األمة،  ة  ُهويَّ على 
هذا  جاء  وقد  غريها،  بني  به  ُتعرف  خاصًا  وحضورًا 
مة  منغَّ جزئية  بإشارات  مصحوبًا  الشعري  التوظيف 
الذي  ساير«  »مثل  قوله  مثل  خاص  موسيقي  بإيقاع 
السائر«  »املثل  هو  أصيل  تراثي  ف  مصنَّ إىل  يأخذنا 
ليقول  الويف  االبن  هذا  يأتي  ومبالزمته  األثري،  البن 

خملصًا: »يا أمتاه أنا إبنك ع األثر ساير«...
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حقيبة  جترُّ  متعبة،  بيتها  إىل  املرأة  تدخل 
السفر، ال جتد شريكها، تتصل به، تتعرَّى، 
َتسرح قلياًل يف البيت لوحدها، جتد جهاز عرض 
له، يبدأ العرض: رجل وامرأة  سينمائي، ُتشغِّ
ضح  ميارسان اجلنس يف لقطات مشوَّشة سرعان ما تتَّ
لتدخل إليهما، فإىل عوامل خيالية من ممارسات جنسية 
الرواية. وسارت على  ع على طول  مجاعية متتدُّ وتتنوَّ
ذلك الثيمة الرئيسية للرواية الغرافيكية البورنوغرافية 
للربيطاني  للسينما(  قديم  اسم  )وهو  »سيليولويد« 
ديف ماكاين، ليكون الكتاب مشاهَد جنسية متسلسلة 

متارسها املرأة على طول فصوله.
الرواية أواًل غرافيكية، وهي غري الكوميكس أو الرسوم 
املرفقة بنصوص، حيث يفوق النص يف معظم حاالته 

الرسَم أهمية.
والرواية ثانيًا بورنوغرافية، وهي األشد مباشرًة وإباحية 
رغم  »اإليروتيكية«،  اجلنسي من  املوضوع  تناول  يف 
أن الكتاب ُيعرِّف نفسه بـ»اإليروتيكي«، إال أن تصوير 
اجلنس فيه أقرب إىل البورنوغرافية، وذلك ال ُيعيبها 
على كل حال. و - يف هذا املوضوع بالذات - كله عند 

العرب جنس!
ي أمل يف ما نكونه  وعند عرب ما قبل الثورات )وكلِّ
بعدها( ال وجود للروايات الغرافيكية، كما أن الكوميكس 
عندنا ُيرثى له. وال نعرف ما تكون البورنوغرافيا، كما 
أن اإليروتيكا عندنا يرثى هلا )ولذلك، أيضًا، لن َيفرق 

حينها أكان الكتاب بورنوغرافيًا أم إيروتيكيًا(.
الرواية بصرية بامتياز، ال نصوص فيها، وال عناوين، 
غرافيكية  تصميمات  بل  فقط،  رسوم  حتى  هي  وال 

ذها  وُينفِّ الكوالج  تقنية  إىل  فيها  ف«  »املؤلِّ يعمد 
فوتوغرافية  صور  من  دة  متعدِّ وسائط  باستخدام 
ويدجمها  فها  وُيولِّ مرسومة،  ولوحات  استكشات  إىل 
يبين  صفحات  على  كمبيوتريًا  »إّفكتس«  مع  مجيعها 
ر  بها كتابه البصري. فصول هذا الكتاب، واليت ُتصوِّ
ز  كل منها عاملًا جنسيًا خمتلفًا عند املرأة البطلة، تتميَّ
والوسائط  الغرافيكي  باألسلوب  البعض  بعضها  عن 
ة يف ذلك  املستخَدمة واأللوان الطاغية، وتتباين بشدَّ
البعد  إال  يرتابط  ما  فيها  ليس  أحالم  جمموعة  كأنها 
الزمين وتسلسله واجلسد العاري للمرأة اليت تنتقل من 
فصل إىل آخر، ومن ممارسة فانتازية إىل أخرى، عرب 
ة، إىل أن خترج  باب تدخله كما دخلت الفيلم أول مرَّ

من الفيلم بأكمله آخر الكتاب.
ة  ُمنَع يف دول عدَّ الكتاب الذي وصلين من فرنسا، 
منها كندا، وبطبيعة احلال هو ممنوع يف البالد العربية 
ها. والسؤال الذي أودُّ طرحه من خالل هذه األسطر  كلِّ
ال خيصُّ الرقابة، وال مدى منع أو إباحة أي كتاب مهما 
أكثر تفاؤاًل يف زمن  إباحّية. سأكون  إليه من  وصل 
الثورات ألسأل عن نوَعني من الكتب سيكون حضورهما، 
كإنتاج عربي، فعاًل ثوريًا يف املشهد الثقايف العربي: 
األول هو الرواية الغرافيكية من ناحية الشكل، والثاني 
وهو األهم واألكثر ثورّية، األدب البورنوغرايف أو حتى 

اإليروتيكي من ناحية املضمون.
أما السؤال األكثر ثورّية على اإلطالق، فهو متى جيرؤ 
الغرافيكية  بني  ما  جتمع  رواية  إصدار  على  أحدهم 

والبورنوغرافية يف الوقت ذاته؟
طرح  يف  د  أتردَّ أعد  مل  العربية  ثوراتنا  بعد  حسنًا، 
أي سؤال أو أي احتمال، لذلك لن أعترب سؤالي هذا 

هذرًا.
جترأ  إن  األمَرين،  بني  ما  اجلمع  على  أحدهم  جترأ  إن 
على على اإلبداع يف اجلنس كصور ورمسات )وهو ما 
حُيرَّم وحُيظر يف نصوص مكتوبة أصاًل( وبشكل إباحي 
بورنوغرايف فّج قد يفوق فيه الَفْرُج َفْرَج لوحة غوستاف 
ًة، وُيقرِّر إصدارها يف كتاب،  كوربيه الشهرية صداميَّ
وأي  وتوزيعه؟  نشره  على  ستجرؤ  انتحارية  دار  أي 
ف سيجرؤ  مكتبة ستجرؤ على بيعه؟ واألسوأ، أي مثقَّ
على اقتنائه و»االعرتاف« بذلك؟ ثم، أي كاتب سيكتب 
عنه؟ وأي صحيفة ستنشر؟ وإىل آخر هذه األسئلة...

إن جترأ أحدهم على تقديم صورة بصرية يف كتاب عن 
امرأة ذات سبعة أزواج من األثداء )ما جمموعه 14 ثديًا 
اخلرايف  )كـ»غارغويل«  عن خملوق شيطاني  رجراجًا(، 
ذكري  بعضو  بباريس(  نوتردام  كاتدرائية  املعتلي 
بطول ذراعه، عن امرأة لسانها بطول َشعرها وحلمتها 
كإصبعها، عن وضعيات عجيبة لن »تنفع« - حلسرتي - 
إال يف رسوم غرافيكية تصل فيها الليونة حّد اإلطالق، 
عن جنس مجاعي آلدميني وخملوقات خرافية... إن جترأ 
رواية بصرية عربية عن كل هذه  تقديم  أحدهم على 
الفانتازمات، فأي مثّقف )حر( سيجرؤ على »قراءتها« 
علنًا يف مقهى، ما مل تفرغ تلك الصوفا املعزولة حيث 
تًا. ثم هكذا،  لن يفضح أمره أحدهم: هكذا قرأته متلفِّ

تًا، كتبت هذه املقالة. متلفِّ
ال أدري إن كان إصدار كتاب كهذا سريتقي يف جرأته 
واحد فقط،  ليوم  مثاًل  متظاهر يف سوريا  خروج  إىل 
ال لشهور دامية. لست أحاول إقحام الثورات العربية 
يف موضوعي هذا، إال أني سُأشبِّث كّل براثن آمالي 
بالدم  ترسم  بثورات  العربية،  الثقافة  خيّص  ما  يف 
أرى  بأن  لنفسي  سأمسح  ألني  جديدًا،  عربيًا  تارخيًا 
حّرية ثقافية ختلقها الثورات اليت منحتين شعورًا مزمنًا 
عه. وليست الفنون  بأْن ليس هنالك ما ال ميكن توقُّ

واآلداب مبعزل عن ذلك.
أو  أدبية  كتب  عن  سؤالي،  يكون  لن  هذه،  واحلال 
هذرًا  ال  إيروتيكية،  أو  بورنوغرافية  عربية  غرافيكية 

وال ترفًا.

غرافيك
بورنوغرافي عربي سليم البيك

فاتن،

رسم: عبداهلل أمحد.
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لالجتاهات  احلل  احلداثي  الشعر  »لدى 
املتناقضة، اليت ُعزلت وبولغ فيها يف ما بعد 
ُمفزع  بشكل  منها  كل  يبدو  واليت  احلداثة، 
معارضًا لآلخر وللمراحل املبكرة للحداثة«. هذه 
العبارة كتبها تقريبًا راندال جاريل، ولكن حيث كتَب 
بـ»حداثي«  استبدلُتهما  و»حديث«  »رومنسي«  جاريل 
م فقط  و»ما بعد حداثي«، وكانت النتيجة عبارة ال ُتقدِّ
مدخاًل جيدًا لبداية احلديث عن تقلبات الشعر األمريكي 
رنا بتلك  خالل العقود القليلة املاضية، بل أيضًا تذكِّ

بعت منطًا مرَّ علينا سابقًا)1(. التقلبات اليت اتَّ
له،  هي  جاريل  لسان  على  أضعها  اليت  الكلمات 
استخدم  الذي  األول  الشخص  بتاتًا  يكن  مل  فجاريل 
مبكرًا  املصطلح  هذا  )ظهر  حداثي«  بعد  »ما  مصطلح 
العام 1926 يف مناقشات عن الثيولوجيا احلداثية(، ومل 
يكن كذلك الشاعر األول الذي شعر أن احلداثة األوروبية 
وروبرت  ريدنك  لورا  كتبت  فقد  املاضي،  طواها  قد 
كريفز سنة 1928 بأن »من املمكن اآلن أن نصل إىل 
موضع تنظر فيه احلركة احلداثية إىل نفسها بتعاطف 
تارخيي كمناقض للعصري«)2(. لكن بإعادة التفكري يف 
دة من الشعر احلداثي والرومنسي، فإن  العالقة املعقَّ
الشعر  املفيد عن  األول  للنقاش  األرض  د  مهَّ جاريل 
حني كتب العام 1942 كردِّ فعل على أعمال ت. س. 
ق  ُيصدِّ »َمن  مور:  ومارياني  استيفنز  ووالس  إليوت 
أكثر  بعد  اليوم،  جدًا؟«)3(.  سريعًا  تنهار  احلداثة  أن 
من نصف قرن، يستمّر إحساسنا بالتغرّي احلاصل يف 
احلداثة، لكن متييزنا للشعر ما بعد احلداثي غالبًا أيضًا 
ويف  للحداثة.  الطراز  القدمية  األفكار  على  يعتمد  ما 
حني أن معظم قراء شعر احلداثة رفضوا منذ زمن بعيد 
هم بها النقاد اجلدد مثل ألن تيت  القصَص اليت أمدَّ
وكلينيث بروكس، فإن هؤالء القراء أنفسهم غالبًا ما 
مييلون إىل تلك القصص ليغالوا يف النمط السياسي 
واضح  مثاٌل  وهنا  احلداثي.  بعد  ما  للشعر  والرمسي 
على تلك املبالغة يف هذه الفقرة من »النظام« جلون 

آشبريي:
ة تكتشف ما يبدو أنه الطريقة املثلى »ألسابيع عدَّ
للفعل. تكتشف وجود مفرتق يف الطريق، لذلك

تتبع أواًل ما يبدو أقل وعدًا، أو - بأية حال -
األكثر وضوحًا من بني الفرَعني حتى تشعر

نت فكرة جّيدة عن املكان الذي قادك بأنك كوَّ
إليه. ثم تعود لتفحص الطريقة األكثر تشابكًا
ولفرتة ما يبدو أن تعقيداته تعُد بتعقيد أكثر

وبالتالي تصبح هدفًا عمليًا لك، من املمكن أن
نستدل إىل املرء بأي عدد من الطرق لذا فإن

صها بالكامل. أجزاءها وأوضاعها من املمكن تفحُّ
وبهذا الفعل تبدأ إدراك أن الفرَعني مرتبطان معًا

ة أخرى بل وأبعد من ذلك ندرك أن مكان مرَّ
االرتباط هذا هو النهاية أيضًا وهو املكان ذاته الذي 
انطلقت منه - والذي هو خليط غري حمتمل من الواقع
والفانتازيا - ُيداهمك على الطريق الذي أصبح اآلن

دائرة كاملة«.
ز هذه العبارات كإعادة لصياغة مارجوري بريلوف،  منيِّ
لكنها تعتمد على قراءتنا لفروست كشاعر حكمة أكثر 
منه الشاعر الذي )يف »الطريق غري املسلوك«( ُيقوِّض 
مثل آشبريي األفكار البسيطة عن االختالف ويقرتح أننا 
حنيا يف نوع ما من الالحتديد)4(. املتحّدث يف قصيدة 
ق بأن اختياره ألحد الطرق بداًل  فروست يريد أن ُيصدِّ
أن  تكشف  تورياته  لكن  االختالف.  يصنع  اآلخر  من 

الطرق ال تصنع مطلقًا االختالف:
»ثم اختذ اآلخر، متامًا بالعدل،

ورمبا كان له األرض األفضل.
ألنه كان معشوشبًا وينقصه االهرتاء.

بـالرغـم أن املـرور هناك.
قد أبالهـم فعاًل بالطريقة نفسها«.

مة  متقدِّ خطوة  هو  آشبريي  نثر  أن  الظن  امُلغري  من 
عن األبيات الشعرية رباعية التفعيلة لفروست، لكن 
حاملا منّيز التوريات يف »الطريق غري املسلوك« )»متامًا 
نفسها«(  بالطريقة  »فعاًل  األفضل«،  »رمبا  بالعدل«، 
حينها يبدو »نظام« آشبريي كتكرار لتشكك فروست 

أكثر من كونه ارتدادًا عنه.
بعد  ما  الشعر  عن  القصص  ون  يقصُّ الذين  أولئك 
احلداثي هم عادة أكثر اهتمامًا بالفروقات النقاشية من 
نا  أمدَّ الذين يعايشونها، إال أن القصة األكثر شيوعًا 
بها - جزئيًا على األقل - الشاعر الذي وظيفته التربير. 
بعد  كاآلتي:  تصبح  بسيط  مبلخص  القصة  وباختزال 
تأليفه بضعة كتب )موضوعية وغري شخصية( تنتمي 
روبرت  فإن  كثريًا،  ُمدحت  وقد  اجلديد،  النقد  إىل 

لويل آمن بأن الشعر ميكن أن يكون متشظيًا وذاتيًا 
اليت  حياتية«،  »دراسات  النتيجة  وكانت  وشخصيًا، 
كانت منعطفًا تارخييًا يف شعر القرن العشرين. خُتربنا 
»دراسات حياتية« نفسها هذه القصة، فالكتاب يبدأ 
يف  العالية  الكنيسة  قيم  تستدعي  سابقة  بقصائد 
األعمال املبكرة للويل، ثم ينتقل إىل قلق الشعر احلر 
أحيانًا  الذهنية.  وانهياراته  عائلته  عن  قصائده  يف 
أن  لو  كـ»اخرتاق« كما  النقلة  لويل عن هذه  يتحّدث 
لكن  عديدة،  أشكال  بني  من  نوعًا  ليس  احلر  الشعر 
الصحة  أن  يبدو  أدبية)5(.  نقلة  منها جمرَّد  أكثر  نقلة 
السياسية والنفسية ممكن أن تتحّقق بكسر التفعيلة 
وغري  حمدودة  قراءة  م  ُيقدِّ االخرتاق  هذا  اخلماسية. 
مالئمة حتى ألعمال لويل نفسه. لكن يف »عصر لويل« 
- حبسب تعبري إيرفن أهرينربيس - وجد القراء اخرتاقًا 
يف  نفسي(  انهيار  مع  غالبًا  )يرتافق  مشابهًا  مجاليًا 
أعمال كثري من معاصري لويل، خصوصًا جون بريميان 
يه  وثيودور رويثكي: تقاس منزلة الشاعر بقّوة ما ُيسمِّ
ناقد ما - خبصوص رويثكي - »االخرتاق الشهري الذي 
جرت العادة على احلديث عنه«)6(. إن قصة حياة لويل 
األخرية  قصيدته  قال يف  كما   - أصبحت  الشعر  يف 
احلياة  منلك  حنن  »حقًا  جيل:  قّصَة   - بريميان  جلون 

مها جيُلنا«. ذاتها/ احلياة العامة/ اليت قدَّ
رمبا وافق بريميان على هذه السطور الشعرية، حيث 
أنه يف السنوات األخرية وافق أحيانًا على شعور لويل 
مبحدودية حداثة إليوت. يقول بريميان عن ُبنية »تكريم 
السّيدة براد سرتيت«: »دعونا منلك سردًا وعلى األقل 
دعونا  باختصار   ! تشظٍّ وبال  مسيطرة  واحدة  شخصية 
منلك شيئًا ما بشكل مذهل وليس »األرض اليباب«...«. 
كما قال عن ُبنية »أغاني احللم«: »السبب الذي دعاني 
لنهج  الشديدة  يها قصيدة هو معارضيت  ُأمسِّ أن  إىل 

إليوت - الالشخصية )املوضوعية( يف الشعر«)7(.
متييز  إىل  جيل  حاجة  ليس جمّرد  أنه  األمر  اخلطر يف 
نفسه عن اجليل السابق، بقدر ما هو نظرية مشرتكة 
يها »االخرتاق«  للشعر األمريكي ما بعد احلداثي - ُنسمِّ
ر ظاهريًا ليس فقط أعمال لويل وبريمان، لكن  - ُتفسِّ
أوهارا وإدريان رايخ  أيضًا و. س. مريوين وفرانك 
والكثري من الشعراء احلديثني. يف كتاب »من احلداثي 
ف جيمز بريسلن قصة أعمال لويل،  إىل املعاصر« ُيوظِّ

ما هو الشعر ما بعد 
الحداثي؟ جيمز لونكينباخ

ترجمة: علي أبو خطاب

واملدرسة  احلداثة  بني  الضمنية  مساواتها  أن  مؤكدًا 
الشكلية هي جمّرد صنعة وتراتب سخيف، ويضع يف 
اعتباره اآلخر اخرتاقًا بشكل عام يف الشعر األمريكي: 
أخرى  مّرة  الشعر  أصبح  األزمة  من  اللحظة  هذه  »يف 
متشّظيًا، ناقدًا لثقافته، وملاضيه القريب، ولنفسه، 
ره للحداثة التقليدية، فالشعر األمريكي  من طريق تنكُّ
احلاضر«)8(.  حداثة  لكنها  حداثيًا،  أخرى  مّرة  أصبح 
ف قصائدها  بدت احلداثة من هذه القصة كحركة ُتوصِّ
ورغم  والرتاتبية.  واملوضوعية  بالتقليدية  )بسهولة( 
أنها قصة مفيدة إال أن استمرار اعتقادنا بها يعتمد 
اليباب«  »األرض  قرارة  على  ببساطة(  )ونقوهلا 
كقصيدة موضوعية وموّحدة. وهذا ما حشد له كلينث 
بروكس منذ مخسني عامًا، لكن من الصعب أن ندعم 
قد  إليوت  بأعمال  معرفتنا  بأن  موضحني  الرأي  هذا 
نا بقيم مثل  زادت يف الوقت نفسه الذي زاد فيه شكُّ

الوحدة واملوضوعية.
مل  سحره،  من  بعضًا  لويل  شعر  فقَد  بعدما  واآلن 
قبل  الوضع  كان  كما  اإليضاح  ب  يتطلَّ االخرتاق  يعد 
عقَدين، وقد استمرَّت فرضياته لدى كثري من الشعراء 
والنقاد الذين، مهما كانت اختالفاتهم، يتفقون على 
اختيار  يف  يكمن  الثقايف  العبء  من  كبريًا  قدرًا  أن 
الشكل الشعري. إن عرض ما سبق يضعك يف قائمة 
املدافعني عن الغايات االجتماعية املماثلة: بينما يرى 
»سياسي  ى  املقفَّ املوزون  الشعر  أن  القراء  بعض 
مبعنى أنه يفصل نفسه عن الناس«، يصرُّ آخرون على 
أنه »بإزالة القافية والوزن« من الشعر فإن الشعراء 
»ُيغرِّبون اجلمهور«)9(. إن الرأي البسيط الذي افرتضه 
اجملتمع - وهو أن كل تطّور جديد يف الشعر األمريكي 
ر به االخرتاق السابق - ُينظر إليه اآلن على  غالبًا ما بشَّ

أنه قاٍس جدًا.
نون طوياًل يف الشعر  خبالف ذلك، فالقراء الذين يتمعَّ
طة  املبسَّ اخلصائص  أقل  بشكل  يستخدمون  املعاصر 
لالخرتاق )رغم أنه ُيقال - حتى مؤخرًا - إن هارولد بلوم 
كتاب  إن  إليوت(.  عن  القليل  قاال  فيندلري  وهيلني 
 1976 سنة  املنشور  بينسكي  لروبلت  الشعر«  »وضع 
ُيقوِّض بشكل فّعال منطق االخرتاق بتوكيده على بالغة 
األشكال الشعرية سواء أكانت »مفتوحة« أم »مغلقة«. 
ومنذ فرتة قريبة جدًا، ويف أحد البيانات الدقيقة عن 

الشعر األمريكي املعاصر، جادَل فرينون شيتلي بأن 
معظم شعرائنا امُلمتعني »حياولون إجياد طريق وسط 
رة من إليوت« و»الشعرية  بني البدائل الشعرية املتحدِّ

املعارضة لرمز مثل )ألن( غينسبريغ«)10(.
باعتقادي أن »الطريق الوسط« كان موجودًا ليس بني 
فت هذه األمساء  إليوت وغينسبريغ )على كل حال ُوظِّ
كشعارات(، لكن ضمن املرياث اإلليوتي وجد الشعراء 
فًا أكثر من الذي مّيزه معظم القراء، وحتى  عًا وتكيُّ تنوُّ
أ بها.  م آلشبريي الدعم بطرق غري ُمتنبَّ النقد اجلديد قدَّ
د.  وهـ.  واستيفنز  هاردي  توماس  كان  بينما  لذا 
مون على األغلب كنماذج متناوبة، فإن من املهم أن  ُيقدَّ
ندرك أن شعر غينيسبريغ بطريقة ما هو امتداد منطقي 
للبنية التناقضية يف عمل إليوت. أولئك الشعراء الذين 
كانوا ما بعد حداثيني بأكثر املعاني األدبية )شعراء - 
بعمق  واعيني  كانوا   - السابقة  خياراتهم  كانت  مهما 
للكتابة بعد الفورة الكاملة لإلجناز احلداثي( مل خياطروا 

بأصالتهم بقراءة حمدودة ألسالفهم.
مل يبدأ معظم نقاد إليوت - حتى ُنشرت خمطوطة »األرض 
اليباب« - بالنظر إىل القصيدة على أنها ليست »نقدًا 
)جادًا( للعامل املعاصر« - بكلمات إليوت نفسه - بل 
وجمّرد »تنفيس )عن عذاب( شخصي وشكوى ال أهمية 
رأوا  البصريين  القراء  لكن  احلياة«)11(.  متامًا ضّد  هلا 
هذا اجلانب منذ زمن طويل قبل كشف املخطوطة. حني 
قرأ واالس استيفنز »األرض اليباب« جترأ على القول: 
إلليوت  فهي  لليأس  سامية  صرخة  مثة  كانت  »إذا 
جاريل  راندال  ذلك  على  وافقه  جليله«)12(.  وليست 
ط طوال سنوات لتأليف كتاب عن »اجلذور«  الذي خطَّ
النفسية إلليوت: »... لكن هل نعتقد حقًا أن كل هذه 
األشياء عن املعادل املوضوعي والكالسيكية والرتاث 
تنطبق على شعره؟ بالتأكيد جيب أن ترى أنه واحٌد من 
أكثر الشعراء ذاتيًة وشيطانيًة، وقد عاش حياته ضحية 
منتفع عاجز هَلَوسه وقهره القاسَيني، ومن وجهة نظر 
حتليل نفسية فلقد كان الشاعر األكثر إمتاعًا يف هذا 
القرن. لكن بالنسبة إليك طبعًا، وبعد السنني القليلة 
األوىل أصبح شعره يف أعماق البحر، آالف األميال يف 
والشروحات  التفسريات  غمره طوفان  حيث  األسفل، 

وقوائم املصادر والثقافة والنقد«)13(.
كما أشار جاريل إىل أن شعراء جيله مل يتجادلوا فقط 

بعض  إن  بل  به،  اخلاصة  النقدية  إليوت  آراء  حول 
الرتاث  تقدير شعرية  وغالوا يف  نظموا  اجلدد  النقاد 
رين جلوانب من شعر إليوت استطاع  واملوضوعية، متنكِّ
استيفنز اإلحساس بها مبكرًا. سنة 1948 انتقد بريميان 
جمموعة كبرية مما كان ُيدعى حينذاك بقراءات معتمدة 
إلليوت قام بها أي. آ. ريتشادز وف. ر. ليفز وف. 
و.ماثيسن وألن تيت وكلينث بروكس... قال بريميان: 
الدراسات املعروفة عن  الكتاب معظم أفضل  »حيوي 
جبّدية  يشتكي  ثم  مفيدة«،  وستكون  إليوت  أعمال 
أعماله  يف  موضوعيًا  موّحدًا  إليوت  »وجدوا  قائاًل: 
كلها، وتراثيًا بشكل ال ُيوصف إىل آخره من املدائح 
رمبا يف  بعد،  مثلها  على  رمبا مل حنصل  لة...  املفضَّ
قون  ف املعلِّ النهاية يثبت أن هذا الشعر - الذي يتلهَّ
إىل إثبات موضوعيته - هو شعر شخصي، ورمبا يظهر 
حينها أنه أكثر فظاعًة وأسفًا مما هو عليه اآلن«)14(.

العبارات  بالطبع. وحني كتب هذه  كان بريمان حمقًا 
للسّيدة  »تكريم  قصيدة  على  يعمل  تقريبًا  كان 
برادسرتيت«، ويبدو اجلهد يف كتابه قصيدة - ذات 
شخصية مسيطرة - يف هذا السياق كامتداد حلساسية 
بريمان  تصرحيات  إن  له.  رفضًا  منه  أكثر  إليوت 
يستهدف  يكن  مل  لكنه  إليوت،  نهج  ترفض  الالحقة 
إليوت نفسه، بل تأسيسه النقدي الذي جعل من عمله 
قادرًا  كان  أنه  ر  ُتفسِّ بريمان  عمل  وقصة  »عقيدة«. 
آلراء  كمقاومة  فقط  ليس  احللم«  »أغاني  كتابة  على 
جلوانب  كتنبٍّ  أيضًا  لكن  إليوت،  حداثة  عن  شائعٍة 

إليوتية ال يريد معظم النقاد األدبيني مالحظتها.
ل  ُتعلِّ أن  تستطيع  »االخرتاق«  قصة  كانت  إذا  لكن 
مطلقًا  تستطيع  ال  فإنها  جزئي،  بشكل  بريميان  عمل 
تعليل كل أعمال إليزابيت بيشوب أو ريتشارد ويلرب 
أو جون آشبريي. وألن قصة االخرتاق كانت غالبًا ما 
ُتصاغ يف مصطلحات القوة الذكورية، فقد ساعدت يف 
ر ألهمية الكثري من الشاعرات، وظهر غالبًا شعراء  التنكُّ
رجال مثل ويلرب - واصلوا الكتابة باألوزان واألشكال 
مصطلحات  قبلوا  الذين  للقراء  كمؤّنثني   - التقليدية 
قصة االخرتاق بال نقد. مثل هؤالء الشعراء افرتضوا 
السابقة،  خياراتهم  أساس  على  وحيدون  أنهم  أيضًا 
وحمافظون سياسيًا. يقول ناقد حديث للشعر ما بعد 
احلداثي: »إن النهج احملافظ والرضا الذاتي السياسي 

ألن غينيسبريغ،

رسم: عبداهلل أمحد.

ت. س. إليوت،

رسم: عبداهلل أمحد.
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»جيب على الكاتب أن يكتب بدِمه«
ماكس جاكوب، مقّدمة »كوب الزار« )1916(

لكأن الشعر مل يكن يومًا يف صف النضال 
الناس   بني  مّرة  ألول  ينزل  الشعر  لكأن  واملقاومة؛ 
ويقول الشارع ويرفع رايات املقاومة ويهتف باحلّرية 
وخيرج من غضب املقهورين وينكتب بالدم فال يقف 
عند مفرتق الطرق بل يذهب مباشرة إىل احلياة؛ احلياة 
مرفوعة الرأس  معتقلة أو  حتت الرتاب لتنبت منه حيوات 
أخرى أرفع شأنًا وأشد مقاومة؛ لكأن الشعر يستفيق 
وسيف  ماركس  وحلية  غيفارا  قّبعة  يضع  فقط  اآلن 
اخلوارج وخيرج مقاتاًل يف الصاالت العمومية اليت فتحت 
ت أبواقها ليأتي شعراء »ما بعد الثورة«  أبوابها وأعدَّ
يأتون أحزابًا ويأتون كراسَي ويأتون باعة كالم، وتأتي 
القصائد معهم  أشبه بتقارير الطب اجلنائي الشرعي؛ 
ببكائيات  أشبه  القضاء؛  أهملها  اتهام  بالئحات  أشبه 
عني؛ قصائد منضبطة تعرف كيف  جنائز مرَّت بال مشيِّ
تفلت من قناصة الفراهيدي وهي تسبح يف حبور بال 
أوتادًا  أمواجها  وانتسبت  أمساكها  ماتت  جزر  وال  مدٍّ 
وأعجازًا خاوية. سوف ُيباشر كل شاعر مهامه كوصيٍّ 
أخطأته  كشهيد  وصّيته  ويقرأ  واحلّرية  الثورة  على 
رصاصة قّناص وهمي وسيتلو قصيدته بشكل درامي  
مفردات  من  صنعها  عكازة  إىل  مستندًا  تراجيدي 
الثوري: والدم والشهيد واحلّرية والنضال  القاموس 
والكرامة والعدالة والرصاص واملظاهرات والشعارات 
فيخبط اهلواء بذراَعيه طورًا وكأن العدو أمامه يصرخ 
يصعد ويهبط طورًا آخر يضرب األرض بقدَميه وكأنه 
جه من ورشة  ف عن حفل خترُّ يستنهض من مات وختلَّ
استطاع  ملن  أيضًا  حرفة  فالثورة  الثوري،  االحرتاف 
وسوف  ة  املنصَّ على  الشعراء  يتوىل  سبياًل...  إليها 
ده األخري، ويف النهاية شكر اهلل  يستعيد األول ما ردَّ
لن  هكذا  القادمة،  الثورة  يف  اللقاء  وإىل  مسعاكم 
ر كلما كان مثة  ُيسدل الستار على مسرحية هزلية تتكرَّ
والوليمة هذه  إليها،  غنيمة وكان مثة دعوة مشبوهة 
ة الشعر الثوري الذي ال وجود له إال بعد انتهاء  املرَّ
قون أكتاف َمن  الثورات طبعًا حسب مزاعم  الذين يتسلَّ
اللغة مستثمرين  على  ويقفزون  الشوارع  سقطوا يف 
هي  وجمازات  بليت  استعارات  تشكيل  مهاراتهم يف 

يف حقيقتها معابر لتعويض ما فاتهم...

ليس الشعر شعرَي الثورات
»جيب أن نوفر لكل إنسان نصيبه من اخلبز ونصيبه 
من الشعر«، هذه عبارة قاهلا ذات يوم واحد من أهم 
الثوريني يف تاريخ الكون، إنه تروتسكي الذي دفع 
حياته مثن إميانه. تروتسكي الذي آمن بالثورة كحقيقة 
كونية وليس بالثورة كموضة عابرة. فالشعر ال يأتي 
ة فقط، وال يأتي زمن اجلوع اجلمالي، وإمنا  وقت الشدَّ
هو هذا البحث املستمر عن اجلمال، وهو هذه احملاوالت 
الدائمة من أجل إقامة أمجل يف هذا الوجود ولن تكون 
هذه اإلقامة الئقة إذا مل تكفل للفرد حّريته وكرامته 

وتكفل له إنسانيته.
لقد جرى يف وقت ما جدال كبري حول األدب امللتزم، 
ر هذا اجلدال من  وكان  الفيلسوف سارتر هو من فجَّ
خالل تقدميه للمجموعة الشعرية ليوبولد يدار سنغور، 
الذي  األدب  هو  امللتزم  األدب  أن  عن  ث  حتدَّ حيث 
ُيعاجل قضايا اإلنسانية احلقيقة، وفعاًل هو كذلك مع 
أدب  األدب هو دائمًا  أن  إجراء تعديل بسيط مفاده 
ملتزم إذا كان أدبًا حقيقيًا، وهو سيكون ملتزمًا أيضًا 
ماته األوىل  ر من أدواته الفنية ويثور على مقوِّ حني ُيطوِّ
من أجل البحث عن مصادر جديدة يف اجلمالية الفنية 
للقول  مغايرة  تقنيات  عن  والبحث  بالتجريب  وذلك 
األدبي الفين، وال يركن ملا توارثه عن القدامى. تلك 
ق هنا بثورة القصيدة  هي ثورية القصيدة. فاألمر متعلِّ
ال بقصيدة الثورة. فكل قصيدة هي قصيدة ثائرة إذا 
على  وعملت  الداخل،  من  أدواتها  بتثوير  انشغلت  ما 
االنقالب على السياقات اليت وعت فيها ومترَّدت على 
عت إىل البحث عن  القوانني اليت ُفرضت عليها وتطلَّ
يه حممود  موتيفات مجالية متجاوزة منحازة إىل ما ُيسمِّ
درويش اجلمال العمومي. هذا االحنياز الذي سيجعلها 
دائمًا يف صف اجلماهري وبني الناس العاديني تتكلم 
ولكن  نداءاتهم،  وتليبِّ  هواجسهم  وتقول  لغتهم 

ق مرقى إبداعيًا. بأسلوب شعري  حيقِّ
ليس الشعر ما ُيلغط به يف املنابر  للتحريض والتعبئة 
ينهض  كون  كون؛  إنه  األيديولوجيات.  وتسويق 
مجالية  حقيقة  على  ينهض  وكون  للوجود  رؤيا  على 
قائمة لكنها متبعثرة يف داخل كل فرد ومتبعثرة يف 

ما  إال  الشعر  من  التاريخ  د  خُيلِّ مل  التاريخ...  أعماق 
تكتب  ال  اليت  والقصية  األصلية  ملهمته  وفيًا  كان 
يتم  واليت  فيه  شة  املهمَّ اجلهة  إىل  وتنحاز  الراهن 
قصيدة  هي  الوسائل.  بشتى  واستبعادها  إقصاؤها 
ضد القصيدة. وهي إن مل  تبحث عن اجلمال يف هذا 
أساسية  ضمن  كقيمة  وترسخه  به  تتغنى  ش؛  امُلهمَّ
م  القيم اإلنسانية، فهي قصيدة ضد الكتابة وهذا  سلَّ
لن يكفي، فال بد هلذه القصيدة أن تبحث أيضًا يف 
ُتغريِّ من طرائق كتابتها انسجامًا  أساليب قوهلا وأن 
ات هذا الراهن. هي قصيدة فاشلة مهما كان  مع تغريُّ
تنقلب  مل  إن  املقاومة  وأشكال  بالنضاالت  يها  تغنِّ
ناتها من الداخل وتغامر من أجل أن تكتشف  على مكوِّ

مجاليات خمتلفة يف فنون القول...
توظيف  يف  تقشف  من  يقتضيه  مبا  فالتكثيف 
االستعارات املوغلة يف اإلغماض واقتصاد يف تكرير 
سيفرتض  والشوائب...  الزوائد  من  وتنقيتها  اللغة 
ب اجلرسية  أنساقًا إيقاعية متغايرة يف هرمونيتها تتنكَّ
شعرية  ختدم  ال  انفعالية  حالة  تفرضها  اخلارجية، 

القصيدة يف شيء.

ليس الشعر حمار 
الثورات عبد الوهاب الملوح

واالجتماعي إلدارة السنوات الثماني يف عهد إيزنهاور 
وحيكمها  الرتاث  أرعبها  شعرية  يف  ملعَبيهما  وجدا 
إحساسها باالحرتام«)15(. إن افرتاض شاعر كهذا ليس 
له معنى بالنسبة إىل ولرب الذي كانت ارتباطاته باحلزب 
للتحقيقات،  الفيدرالي  املكتب  من  ُمراَقبة  الشيوعي 
آشبريي  إىل  بالنسبة  كبري  مغزى  له  يكن  مل  وكذلك 
الذي ظلَّ أسقفيًا. إن ولرب نفسه رفض - عن صواب - 
االنتساب إىل »نوع من اخلري والعقالنية اجلوهريَتني بل 
وحتى إىل امليزة األخالقية للشكليات الرائجة... ال يوجد 
شيء بالضرورة جيد خبصوص الوزن نفسه«)16(. اإلميان 
تارخيية  مشروطة  مصادفة  حتويل  يعين  ذلك  خبالف 
واعتباطية )يف أكثر أشكاهلا عاّميًة، تفكري حر أو شعر 

حر( إىل نوع من اليقني امُلتعالي.
السابق  باالنتهاك  والشخصي  االجتماعي  ر  التحرُّ ربط 
)وربط أي مبدأ منظم حتى القافية باالستعباد( هو مثال 
السالب  »النفي  هابرماس  يورغن  اه  مسَّ ما  على  جيد 
من  إنقاذها  بالكاد  »ميكن  اليومية  احلياة  للثقافة«: 
هو  وحيد  ثقايف  جمال  خالل  من  الثقايف  االستهالك 
»احلداثة - مشروع غري  الفن«)17(. يقول هابرماس يف 
رين املا بعد حداثيني، إنه  مكتمل«، ردًا على خمتلف املنظِّ
م مصطلحات  ليس مثة مفهوم من احلداثة اجلمالية ُيقدِّ
تعّلل بشكل مناسب املشروع االجتماعي للتحديث بشكل 
ل األدب ما بعد  عام. وبالتالي فإن إحساسنا مبا ُيشكِّ
احلداثي ال ميكن أن يكون حمدودًا، كما أشار فريدريك 
جيمسون ذات مّرة، »بأسلوب معني« يف الكتابة)18(. إن 
قصائد جون آشبريي وريتشارد ولرب ُمصاغًة بوعي حاد 
ملخاطر الكتابة بعد إليوت واستيفنز، حيث أن أسلوَبيهما 
نان بشكل مساٍو ردَّ فعٍل مشروعًا  املختلَفني متامًا يتضمَّ
َكني  متشكِّ وولرب  آشبريي  كان  ما  بقدر  احلداثة.  على 
ألي  االجتماعية  السلطة  إىل  االنتماء  خبصوص  بعمق 
شكل شعري معنّي، بقدر ما كانا مشرتَكني يف كثري 

من اآلراء.
لويل  أن  ورغم  ك.  التشكُّ تشاركهما  بيشوب  إليزابيت 
أخرب وليام كارلوس وليامز سنة 1957 »أنه شيء عظيم 
أال يكون هناك عائق بني القافية والتقطيع الشعري، 
بني نفسه وما تريد أن تقوله بقّوة«)19(، فإن بيشوب مل 
تستطيع املوافقة ألنها ترى أن كل األشياء الشعرية - 
م نافذًة ُنعايش عربها العامل. لكن عدم  كدمج لغوي - ُتقدِّ
الثقة املتباطئ يف الشكل التقليدي يستمّر يف تغيري 
الشاعرة  أصبحت  أنها  حقيقة  رغم  رها،  بتطوُّ إحساسنا 
األمريكية األكثر إثارة لإلعجاب يف جيلها. إن كثريًا من 
رها  قراء بيشوب حاولوا أن يزيدوا احرتامها بتشويه تطوُّ
حّرية  أكثر  اخرتاق ألشكال  أنه  على  والذكي  التدرجيي 
والعرتافات أكثر صراحة ولسياسة أكثر قّوة. هذا سببه 
قراءة بيشوب من خالل معنى قديم احلداثة، يف حني 
أن هذا املعنى يف سياقات أخرى قد ُألغي. خبالف ذلك 
ه وليام مرييديث إىل أهمية بيشوب احلقيقية: »هي  نوَّ
ينا بداًل من مدارسنا احلمقاء.  بنا وُتسلِّ مع ذلك سوف ُتهذِّ
حيث جند عمل أولسون مع عمل ولرب والرقصات الرباعية 
لعمل دياني وكوسكيس مع عمل جـ. ف. كننكهام«)20(. 
أخرى(،  أشياء  بني  )من  بإليوت  الشخصية  وملعرفتنا 
فإن بيشوب تنظر إىل عمله كما لو أنها قرأت خمطوطة 
»األرض اليباب«، فإحساسها بعالقاتها اخلاصة باحلداثة 

مل يكن بالتالي عدائيًا بشكل واضح.
قال لويل إن وليامز غالبًا هو الذي صنع ارتداد الشعر 
احلر يف »دراسات حياتية«، لكن يف أحيان أخرى - مفكرًا 
يف »ساعة الشمأزان« - يرجع الفضل إىل بيشوب. مييل 
من  ألنه  وليامز  على  الرتكيز  إىل  بريسلن  مثل  قراء 
حني  يف  اجلديد،  والنقد  قيمه  بني  منايز  أن  السهل 
ة  أن عمل لويل هو مسار خطي أكثر منه خلبطة التفافيَّ
جذابة. وبالنسبة إىل قراءته فإن بيشوب كان هلا التأثري 

يكون  أن  املمكن  من  ليس  ألنه  دقيق  بشكل  احلاسم 
للويل - كما أنه ليس من املمكن أن يكون لنا اليوم - 
القدرة على تصنيف عملها بوضوح مع مجاعة أخرى. قال 
بيشوب كجسر بني  ترى إىل  أن  »بإمكانك  مّرة:  لويل 
شكلية تيت والفن غري الشكلي لوليامز«)21(. ويف »ميت 
االحتاد« )أكثر منه يف »دراسات حياتية«( يبدأ لويل يف 
وهي  البالغي،  النوع  على  أقل  بتأكيد  قصائده  كتابة 
بات اخلربة الشخصية.  قصائد جندها متجاوبة أكثر مع تقلُّ
مت كتابة مثل تلك القصائد بقراءة  وبيشوب نفسها تعلَّ
دقيقة للشعر احلداثي الذي اعتقد كثٌر من معاصريها 

أنه مغلق وغري شخصي.
إطالقًا ليست كل أفكار ما بعد احلداثة مطابقة ملا هو 
ضد احلداثة، مهما كان تداول القصص املعارضة يف 
أن  يرى جيمسون  األمريكي. يف حني  الشعر  نقاشات 
احلداثية  األعمال  تصبح  عندما  حتدث  احلداثة  بعد  ما 
أيضًا  هو  امليتة«،  الكالسيكيات  من  »جمموعة  للفن 
اليت  األعمال  تلك  بأن   - أكثر  ال  فعَّ بشكل   - جيادل 
تتضّمن »القيم اجلمالية احلداثية األكثر كالسيكية« غالبًا 
ُتكَتب بعمق من جديد ضمن  ما يبدو أن »بإمكانها أن 
النص املا بعد حداثي«. وبال رغبة يف تأسيس قانون 
فإن  واضحة،  معارضة  مصطلحات  عرب  حداثي  بعد  ما 
ه بسهولة  جيمسون يستفيد من هذا ليس فقط يف ضمِّ
اب حداثيني )روسيل وشتني  إىل »ما بعد احلداثة« لكتَّ
ه حداثيي التيار الرئيسي  ودوجامب(، لكن أيضًا يف ضمِّ
كفلوبري واستيفنز وجويس. إال أننا حني نواجه بالشعر 
الذي يبدو املمثل األكثر حسمًا، التياَر الرئيسي - حتى 
لو قلَّصنا مسألة الضم هذه - هل من املمكن أن نعترب 
العام؟  هذا  للكتابة  قابلة  املاضية  السنة  كالسيكيات 
هل من املمكن ضم ت. س. إليوت؟)22(... إن إحساس 
الشعر أصبح ممكنًا حني عرف  راندال جاريل مبستقبل 
أن ما مضى من األفكار اإلليوتية عن احلداثة أصبح غري 
ل بشكل مناسب عمل  حتمّي، بل وال ميكنه حتى أن ُيعلِّ

إليوت نفسه.

اهلوامش:
1( اقتبسُت العبارة من »نهاية املسار« جلاريل )1942(. استخدم 
مراجعته  يف  حداثي«  بعد  »ما  مصطلح  األوىل  للمّرة  جاريل 
سنة 1947 لـ»قلعة لورد ويرى« لروبرت لويل، انظر »الشعر 
يف  للكلمة  األول  االستخدام   .)1953 )نيويورك:  والعصر« 
  1934 سنة  أونيس  لفيديريكودي  كان  رمبا  األدبي  السياق 
»Postmodernismo«، ومثة استخدامات مبكرة أخرى جلون كرو 
رانسوم )1941(، دولي فيتز )1942( تشارلز أولسون )1952( 
وارفنج هاو )1959(، والستعراض هذه االستخدامات املبكرة 
واملتناقضة انظر مارغريت آ. روز »املا بعد حداثي واملا بعد 
صناعي: حتليل نقدي« )نيويورك،1991(. أستخدم مصطلح »ما 
بعد حداثي« لوصف أي شعر يرى نفسه كتالي للحداثة - دون 
أو أي مجاعة  أيديولوجية معّيَنني  أو  انتساب إىل أسلوب  أي 
احلداثي. بعد  ما  أفكار مشرتكة عن  لديها  اب  الكتَّ معّينة من 
وحتى إن ُفهم ذلك على نطاق واسع فإن مفاهيم مناقشيت 
ل بالضرورة اهلندسة والفيلم والنظرية النقدية ما بعد  لن ُتعلِّ
احلداثيني: أغلب املناقشات النزيهة عن ما بعد احلداثة ملجمة 
بنموذج نظري  للثقافة  تعليل مظاهر خمتلفة كثرية  برغبة يف 
م  تقدِّ  )1988 )نيويورك،  احلداثة«  بعد  ما  »شعرية  وحيد. يف 
مرتبط  تناقضي  نقاش  أساس  على  جداهلا  هيتشيون  ليندا 
باهلندسة احلداثية وما بعد احلداثية، هذه االسرتاتيجية تنحرف 
جيمسون  فردريك  أن  رغم  احلداثي.  بعد  ما  األدب  خبطاب 
يشري يف كتابه السلطوي »ما بعد احلداثة أو املنطق الثقايف 
للرأمسالية املتأخرة« )درهام،1991( إال أن اآلراء النقدية غالبًا 
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ل«. كما أشار تريي  ما بعد احلداثة... بدأ ألول مّرة يف التشكُّ
إيغلتون يف »أوهام ما بعد احلداثة« )كامربدج، 1996( إىل أنه 

»من الصعب أن نفهم كيف ميكن ألي خمطط تفسريي وحيد أن 
ُينصف مثل ذلك الكيان غري املتجانس بشكل طريف«.

احلداثي«  الشعر  »استعراض  ريدنك وروبرت كريفر  لورا   )2

)نيويورك، 1928(.
3( جاريل، كبلنك وأودن.
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)نيويورك، 1991(.
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.)1987
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)شيكاغو،  املعاصر«  احلديث  8( جيمز ي. ب. بريسلن: »من 

يف  االخرتاق  قصة  على  أيضًا  بريكينز  دافيد  يعتمد   .)1984

احلديث:  الشعر  »تاريخ  يف  احلداثي  بعد  ما  للشعر  مناقشة 
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ى »االخرتاق«  يفرتضون عكس ذلك«. انظر أيضًا الفصل امُلسمَّ
يف كتاب بول مارياني »البيوتاني الضائع: حياة روبرت لويل« 

)نيويورك، 1994(.
9( كيت دانيلز، مقابلة مع كاالويه كينيل، يف الشعر والسياسة، 

حترير ريتشارد بونز )نيويورك، 1985(، فردريك مريشني مع 
فرديريك تورنري »مقّدمة يف شعر ُمرتاٍم: مقاالت عن السردي 
)سانتا  فريشتني  فردريك  حترير  اجلديدة«،  والشكلية  اجلديد 

كروز، 1989(.
واجلمهور يف  الشاعر  الشعر:  موت  10( فرينون شيتلي، بعد 

أمريكا املعاصرة )درهام، 1993(.
11( األرض اليباب: فاكسميلي وخمطوطة املسودات األصلية، 

حترير فالريي إليوت )نيويورك 1971(.
12( ألن فيلرس، حترير صوت صحراء الصمت: استيفنز »رسائل 

عدد  استيفنز،  واالس  هيندرسون«، صحيفة  كوربني  ألليس 
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13( جاريل: »الكتاب الثالث من النقد« )نيويورك، 1965(.

14( بريميان »A peine ma piste«، عدد 15 )1948(.

15( جوزيف. م. كونيت »الصياغة غري املنتهية: أشكال الشعر 

املا بعد حداثي« )إيثاكا، 1991(. 
»مراجعة  كرونني«  أجراها ستيف  مقابلة  ويلرب:  16( »رتشارد 

الشعر األمريكي« عدد 20 )مايو 1991(.
17( يوركني هابريماس »احلداثة - مشروع غري مكتمل« يف »ضد 

هال  حترير  احلداثية«/  بعد  ما  الثقافة  عن  مقاالت  احلداثي: 
فوستري )بورت تاونسيند واشنطن، 1983(.

واجملتمع  احلداثة  بعد  »ما  جيمسون  فردريك  انظر:   )18

بعد  ما  الثقافة  مقاالت عن  احلداثي:  »ضد  االستهالكي« يف 
احلداثية«، حترير هال فوستري )1983(.

19( من لويل إىل وليمز 30 ديسمرب 1957 )مكتبة بينكه، جامعة َيل( 

يف كتاب مارياني يف »البيوريتاني الضائع«.
20( وليام مرييديث، قصائد تصعب قراءتها )آن آربور، 1991(.

آربور،  )آن  21( جيفري مريز، روبرت لويل: مقابالت وذكريات 

.)1988

احلداثة  بعد  »ما  أيضًا  انظر  احلداثة«،  بعد  22( جيمسون »ما 

واجملتمع االستهالكي«.

  من كتاب »الشعر احلديث بعد احلداثة«، طبعة جامعة 
أكسفورد، 1997.

أبيض وأسود،

رسم: عبداهلل أمحد.
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جنوم سرسنا)1(
ة الذين وثقوا يف الفكاهة الفجَّ

اليت ال ُتضحك أحدًا
ووضعوا كل أملهم يف البكاء املرير

شوا عبثًا الذين فتَّ
السعادة يف  يهزم  أن  عن شيء ميكن 

القلوب.

لون مالبسهم فوق سطح قطار  الذين ُيبدِّ
مندفع

صرخاتهم الصافية 
خترتق اهلواء والزمن،

ليس هناك فريق آخر
أظهر تلك املعجزة، معجزة الغفلة

إنهم يسافرون عرب الطرق الرتابية اليت 
حتفُّ بالبيوت

وجيمعون اخلربات
مبجّرد النظر عرب النوافذ القريبة

بال مقابل جيوبون الريف 
من أجل الكؤوس الرخيصة
ثم ال جيدون خزانة تضّمها

ليس هناك فريق آخر
يرتجرج العبوه يف املقاعد اخللفية

يف  أصابعهم  بأطراف  يتشّبثون  أو 
السّيارات اخليام 
يأكلون ويشربون

ويلّوحون ملن يعرفون وملن ال يعرفون

يتفادون برباعة مداعبات مسجة
يتفادون لطمات صرحية

الذين عقدوا صداقات العمر 
بعضها بشجارات متوّحشة
وبعضها بغمزات العني.

يرّدون حتّيات اإلعجاب بكل حمّبة

بصقات طائرة
يف مقابل بصقات طائرة

)1( سرسنا: قرية الشاعر.

كأس العامل
كان يزّين واجهة حمّل فقري

اده من غبار، روَّ
كأس العامل

أمل فريق سرسنا املغمور
فريق سرسنا املغمور 

الذي ال يعقد عليه عّشاقه أي أمل

كأس العامل
مثنه عشرون جنيهًا

مُجعت من الصدور احلانية لألّمهات
ومن حمافظ اآلباء الضخمة الفارغة

اليت تنتهي بسلسلة غائرة يف اللحم

كأس العامل
يف ذلك النهار

محله حشٌد إىل النادي
وسّجله موظف 

حتت بند »ذكريات«

كأس العامل
ملع كنجمة يف السماء

عندما جاء حيمله نقيب 
مه إىل احملافظ وسلَّ

وأمر عساكره
أن يعطوا ظهورهم للملعب

عندها نزل الفريقان
وسط اهلتاف اجملنون الذي انتبه إليه

الفالحون يف احلقول البعيدة.

كأس العامل
الذي مل يستقّر فوق الطاولة حتى ُأسِند 

حبجر

ارات  هو اجملد الذي من أجله أفرغت جرَّ
محولتها من اجلماهري

سة اجلماهري املتحمِّ
اليت جاءت برفقة الطيور واخلضروات

عرب مكربِّ صوت مزعج 
ُصنع يف ورشة سباكة

ة دت أمساؤنا ألول مرَّ تردَّ
مكرب صوت 

أفسد وحده قيلولة ثالثة بالد 

حنن الفريق الذهيب
»جنوم سرسنا«

االسم الذي اخرتناه على عجل
بناًء على طلب املنّظمني

الذين أخذوا ما يف جيوبنا من جنيهات 
قليلة

وقالو لنا:
»جيب أن يكون لفريقكم اسم«

حنن الالعبني ذوي األلقاب املضحكة
خت مع األيام اليت ترسَّ

حتى حمت بكل حمّبة أمساءنا األصلية
صرنا بني يوم وليلة

أبطال كأس العامل
كأس سرسنا وجوارها. 

مباراة العمر
يضع احتاد الكرة بعناية

جداوله الدقيقة
ع لنا ُملحقًا باملشاجرات وُيوزِّ

من كفر إىل جنع - ال يربط بينهما طريق -
يسافر الفريق الذي حيلم 

د ة واحدة بزّي موحَّ بأن يلعب ولو مرَّ

يقطعون نصف الطريق فوق سطح قطار
ونصفه اآلخر داخل سّيارة بال نوافذ

ر بثمن،  بغفلة ال تقدَّ
بنشوة من حّظه من البذاءة

يكفيه حتى آخر العمر

إىل امللعب ينزل الفريقان
واحلكم املتمرِّس

البعض حيرتمه لصرامة مالحمه
والبعض اآلخر يشفق عليه فوجهه فقَد 

القدرة على التعبري

ؤ ال يستطيع أن مينع نفسه من التجشُّ
منذ ضُعف حتت ضغط الكرم الريفي

وتناول الغذاء يف بيت نائب يف الربملان

يركض، ليس ببعيد عن األذى
فهو يف متناول ضربة عصا من أجالف 

يكمنون خلف املرمى
ويف متناول البصقات الغزيرة

اليت جُييد تصويبها وجهاُء الناحية
مالئكة  الالعبني  أن  اعتربنا  إذا  هذا 

بأجنحة بيضاء.

الفريق يقرأ الفاحتة فوق رأس احلارس 
واحلارس يرسم الصليب 

واملدرب يصّلي
اجلمهور يتضّرع إىل السماء

والطيور تطري فجأة
ليس على سبيل االحتفال

كما حيدث يف إستاد القاهرة
يف احلضرة املهيبة للرئيس

لكنها تهرب من فوق األشجار القريبة
الطيور تعرف حبْدسها

أنها ثواٍن...
د ثواٍن جمرَّ

وتبدأ مباراة خطرة
يف دوري الِقطاع.

من ديوان يصدر قريبًا لدى »دار الغاوون«.

الالعب خالد السنديوني

1
حيثما يوجد الصمُت تتعافى 

الوردة

2
مكان بال زمان طفولة أبدية 

3
ال كذٌب وال صدق

مثة فقط رغبة حقيقية
وإشباع خملص

4
مثل كاهٍن نابت من حلظة العدم 

يقف أرنب خاشعًا
لرتاتيل تهزُّ عظاَمه

أمام مقربة الفراشات 

5
األسرار العظيمة اليت ال حُتتمل
آمن هلا أن ُتسلَخ من األحشاء

وتوضع يف بيت األفعى.

6
كل شيء يف ذاكرة اجَلْدي يرتّنح

ويكاد مُيحى
حني تتوقف أنثاه

وحتين رأَسها حبذر.

7
الريقُة اللزجة اليت تأكُل قوقعَتها

وهي تتخّلق على غصٍن مهمل
ُتبطل الدهشَة من بدِء اخلليقة.

8
بال آهلة وال أنبياء وال قراطيس

هنا يف حلاء شجرة هشٍّ

الشعبية  الصناعية  اململكة  تعكف 
النزيهة

على إنتاج الشهد.

9
ال أوجاع مزّيفة وال ضحك

مثة فكرٌة واحدة يف رأس القط الرّبي
لذلك هو نائم بإصرار ُمتقن

10
أمٌّ رؤوم ُتبعثر جلرائها

جسَدها وأثداءها الكثرية
إنها ُتفشي غريزَتها احملض

ة  ال ُتفسدها مبنَّ
وال تنتظر جزاًء.

11
هنا يف األحراش

وعلى العشب وبني األشجار
تسري الرائحُة

لغًة للنفري
والطمأنينة والشهوة

ل هلا وال اجتهاد حيث ال تأوُّ

12
حياة محار بال آدميني

ينشدها  اليت  العظمى  الغاية  هي 
اآلدميون

13
ال شأن يثلم

ال أحد يزدري النوع
فمثلما يقتفي الفهُد املكتئب

رجاَء كربيائه بشراسة 
تبدو الضباع مزهوًة

وهي
حتافظ على الوضاعة بوقار.

هوامش من كتاب الغابة

ماجد موجد

ليس من احلكمة أن 
ننطلق باألفكار املريضة يف 

سّيارة إسعاف.
كما يقال:

خري طريقة لتكريم الفكرة دفنها.
أواًل،

لنغرس أقدامنا على
حافة األفق حتى تصري أجنحة.

كل الكلمات اليت سقطت يف الطريق
سيعثر عليها الصّيادون ذات يوم   

األفكار احلّية ذات األربع أرجل،
واألفكار الزاحفة، عادة، 

ال يقتلها السم

أّي نوع من الفظاعات تلك
عجوز  فكرة  املرأة ساق  تغطي  عندما 

باحلجاب
أو عندما يربطها الرجل بأسالك شائكة 

أمام النافذة.
من الطبيعي، أن تكون كل قطعة هواء 

قرَب جمهوٍل،
وأن يكون الباب جمّرد حلم،
واللغة موصدة باألقفال، 

واألحاسيس يسوقها طائر أعمى، 
عادي جدًا،

مبحض  يأتي  الذي  احلتمي  ذلك 
الصدفة،

تلك اخلرافات عندما تفّتقت من مسام 
احلقيقة.

واألشواك اليت انتشرت يف كل أحناء 
الذاكرة. 

األفكار كائنات شريرة
»باملعنى اجلميل واملالئكي للشر«،

بالشمس،  جلدها  تغسل  تتنفس، 
تقتل، 

األسود  السحر  متارس  تلعب، 
واجلنس،

وطبعًا
تسرق فستانها من

حبل  على  املنشورة  الزمن  ثياب 
الغسيل،

ومن البشر
تسرق طبيعتها العنيفة.

لكنين، ال أرمق اآلن فكرة قادرة على 
املشي،

أو فكرة ختلع قميصها البيّن وتتعّرى 
البحري  األزرق  مبحاذاة  الرمل  فوق 

املشاغب.
ال أرى غري أشباح أفكار

وصدى فكرة خافتة عن الفكرة.

وها قد خسرت كل كلماتي يف رهان 
طائش،

أالحقها وسط الغابات حرفًا حرفًا.
ساذجون، 

األفكار  أعناق  يلوون  الذين  هؤالء 
املّيتة 

بسالسل شعارات نافقة 
وهم ينتظرون القيامة. 

أكثر ما ُيزعج املوتى:
اآلخرين  بها  ينظر  اليت  النظارات 

إليهم.
أكثر ما ُيزعجين،

أن أكون مضطرًا للكتابة يف وصّييت:
دعوا األفكار املّيتة تنام

على ظهرها فوق ضوء عابر
انثروا عظامها يف اهلواء،

سيصري اهلواء حديقة،
وستأتي أفكار مراهقات وأّمهاتهن،

ستأتي ذكريات من املستقبل،
غبار املشاعر البدائية

سوف يعلو مثل شجرة هناك،
حيث

سنبين أعشاشنا.

أكثر ما يزعج الموتى

محمد مقصيدي

خالد السنديوني،

رسم: عبداهلل أمحد.
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استعجلوا  من  هم  كثريون 
مصيدٍة  يف  فوقعوا  النشر 
الطريق،  يف  هلم  وقفْت 
يسعون  وهم  واقتنصهم 
للوصول إىل مملكة الشهرة اليت بدت 

هلم وكأنها قريبة.
هذا االستعجال أودى حبياة نصوص، 
اكتماهلا  قبل  عديدة  جتارَب  وأجهض 

ووالدتها.
ر هؤالء أن معيار اإلبداع هو  لقد تصوَّ
زهم مرهونة باتساع  النشر، ودرجة متيُّ
وضعه  خاطئ  تفكري  وهو  نشرهم، 
املواقع  من  والكثري  لنفسه.  البعض 
مساحة  كان  والصحف  االلكرتونية 
االعتماد  دون  يرد،  ما  كّل  لنشر 
من  تأخذ  إبداعية  معايري  أي  على 
الفنية  واجلودة  الفكرية  النّص  قيمة 
ملء  األول  هّمها  وكان  هلا،  أساسًا 
بياض صفحاتها بسواد ما يرد إليها. 
يريد  لكّل من  الفرصة  أتاح  ما  وهذا 
إن  وما  بسهولة،  يشاء  ما  يكتب  أن 
ُتنَشر له مادة حتى يظّن نفسه بودلري 
الظاهرة ودعم  بألفاظه  اعتنى  زمانه: 
ثم  مفهومة،  غري  مبصطلحات  كلماته 
املثقف  شخصية  ديكوَر  لشكله  جعل 
الشخص  بأنه  ة  العامَّ لدى  املرتسمة 

ق  ويتشدَّ عنق  ربطة  يرتدي  الذي 
بألفاظ قد ال يفهمها حتى هو. ونتيجة 
ن لدى البعض غرور بالنشر  لذلك تكوَّ
دفعهم إىل تناسي مستوياتهم وعدم 
النظر إليها، أو تعزيز جتاربهم األدبية 
واطالعهم  جديدة،  أسلوبية  بقدرات 
عن  فضاًل  أيضًا،  جديدة  أفكار  على 
هذا  ويف  قراءاتهم.  دائرة  اتساع 
إىل  هؤالء  نقسم  أن  ميكننا  الصدد 

قسَمني:
اإلعالمية  املنابر  بعض  من  جعل  أول 
مساحة للرتويج المسه دون أن يقّدم 

يف ما يكتبه أي شيء من اإلبداع.
يكتمل  مل  األصل،  يف  مبدع  وثاٍن 
إبداعية  بتجربة  ميّر  ومل  نضجه، 
وأصبحت  الفخ،  يف  فوقع  حقيقية، 
بعض نصوصه وثائق إدانة له، حني 
نضج وغرّي أسلوبه وأفكاره وطريقته 
يف الكتابة. وهذا ما دفع البعض إىل 
ع  الترّبؤ من كّل ما كتبوه نتيجة التسرُّ

يف النشر.
النظر  شباب،  ككّتاب  علينا،  لذا 
وعدم  نكتب،  ما  يف  أكثر  والتمّعن 
االقتناع  وأخريًا  النشر.  يف  ع  التسرُّ
وليس  لالنتشار،  وسيلة  النشر  بأن 

معيارًا لإلبداع.

فخ النشر

صادق الموسوي

التهاب لوزتني
الكالم،
الكالم،

جذور مكدودة
تصفّر يف اهلواء

وشيء ما يف احللق
يلتهب،
يتضّخم،
يتضّخم،

كأّنه هلُب.

حديث اجلثة
مّثة يف مكان ما

من خارطة الصمت
جثث تنتبه باكرًا...

تدافع عن حقها يف املوت
وتنتظر دمها الغائب
يف مراعي الفجر...

مّثة يف مكان ما
جثث ال تعّول على غري عظامها.

إشارة 1
املوت اغصوصَن

يف البالد
والعقل تشّجر

يف الغياب

أبعد من السماء كثريًا
األصابع نافقة

ال تقدر على اإلشارة
احلّر يقرع بالرصاص

َرمة والعبد شاخص يف احمَلْ
مثل جليد غامض...

أما آن
هلذه السفينة امللساء

أن تتنّفس.

إشارة 2
حنلة ُتسحق 

بقذيفة طائشة
وجهي يتصّلب
يف املشهد...
أجيب أن أكون
صوفّيًا قلياًل

كي أدرك - مثاًل -
أّنها تعتنق

فكرة العسل؟

هواية
فوق كومة من األصابع

أنقر اهلواء
وأسّلي اهلاوية

عّلها تصرف النظر عيّن.

فوق كومة من األصابع، 
أنقر الهواء

سامي دقاقي

للنحل أعراس الذباب؟
أم اخلطايا يف مروءات الرجال

على اخلطى حجٌر وناب!
ديم  الثرى  على  للطارقني   -

السحاب
للمطرقني عن الثريا ألف باب!

متى السواعد؛ واحلكايات
أردان  غري  ي  ُتسمِّ ال  اجلديدة 

الثياب!
ومتى تصحو البالبل كي

ينام الليل والشيطان
يف ساق الغراب!

متى زمن القصيدْه
أبلُّ من عرقي وريدْه

ومتى، متى يأتي الغياب؟
أو قطرة ختتار ناصيًة

تراهن بامسها قاع اليباب! 
أم أنها حظ البغايا

يرجتني الَغفر يف
سقيا الكالب!

متى حتتل ناصييت ظالل
العرش...

متى تنمو القصيدة بني
أشتات الرتاب؟

!
راشد عوض

الرباعية األوىل: الفصول األربعة

لو كنت أعرف!
يف هذا الربيع،

أن ملحمة االخضرار ال ُتكتب،
... ألمرت حبلِّ

اجمللس األعلى لألمطار.

لو كنت أعرف!
يف هذا الصيف،

أن مساحة احلرارة ال ُتقاس،
ألحلت مدير أشعة الشمس...

على القضاء.

لو كنت أعرف!
يف هذا اخلريف،

أن دخان التساقط ال ُيغّطي الغابة،
ألحلت بستاني الذابل

على التقاعد.

لو كنت أعرف!
يف هذا الشتاء،

أن خمطوطة الثلج ال ُتطَبع،
ألغلقُت...

دار الغيمة للطباعة والنشر.

لو كنت أعرف!
يف هذا الفصل،

ز عر ال جُيهَّ أن الشِّ
مع حّصة املواد الغذائية،

عت سالح البالغة، لوزَّ
ة بالكلمات النارية، احملشوَّ

على الشعراء.
وهامجنا وزارة التجارة.

الرباعية الثانية: اجلهات األربع

أنا شاهد!
بعيينَّ رأيتهم،

يف شرق املدينة،
حاملني بأيديهم

عّكازة الوئام و...
دفَّ اخلصام.

أنا شاهد!
بفمي تذّوقته.

يف غرب املدينة،
كانوا يطبخون

رزَّ القهقهة و...
َمَرق العويل.

أنا شاهد!
بأنفي مشمته،

يف مشال املدينة،
عون، كانوا ُيوزِّ

عطر الراحة و...
رائحة الصخب.

أنا شاهد!
بأذنيَّ مسعت،

يف جنوب املدينة،
دون... كانوا ُيردِّ

أناشيد احلوار و...
أغاني العنف.

أنا شاهد!
كنت بنفسي هناك.

يف متنّزه أشعار املدينة،
كانت هناك قصيدة مجيلة...

ناعمة وفارعة الطول،
لة. تشبه فتاة مضلَّ

اغتالوها...
بنقد كامت الصوت.

الرباعية الثالثة: تعّلم

تعّلم،
كيف متسك بذيِل

الغيمِة املخّضبة باملطر.
ُتنزهلا إىل األرض،

تغسل غيثها،
بعد ذلك... ُتطلقها إىل السماء.

تعّلم،
كيف تقبض على النار...

اليت تتجّرع الدخان،
تشعلها وحترق دخانها.

وجتعلها أليفًة...
يف مستودع احلطب.

تعّلم،
كيف تسحب السماء،

اليت تعاني منذ سنوات
من البقع الوسخة واللون األزرق.

إىل السطح وتفرشها،
ومن ثم تدبغها

وتعطيها لونًا بنفسجيًا فاحتًا
قها يف مكانها األصلي. وُتعلِّ

تعّلم،
ق الطريق الرتابي، كيف ُتعلِّ

طوليًا حببل الغسيل،
ف جانَبيه من األشواك، ُتنظِّ

وتهّزه إلزالة آثار األقدام واإلطارات،
ثم تفرشه يف مكانه السابق. 

تعّلم،
لكي يكون جسدك ناعمًا دائمًا

كيف ترّشه بدقيق املاء اجملّفف.
لكي يكون صوتك شجيًا دائمًا،

ت حنجرتك كيف ُتزيِّ
بدهن املوسيقى.

ثالث رباعيات 
خماسية طيب جبار

طيب جبار،

رسم: عبداهلل أمحد.
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نيكوليتش  سلوبودان  ولد 
فوجوفودينا،  )إيفو،  بانك  يف 
صربيا( سنة 1980. مهتم بعلم 
يف  بسهولة  ويقع  النفس، 
غالبًا  املدن  وحب  والنساء.  املدن  حب 
عاشقًا  كان  النساء.  بسبب  يكون  ما 
هو  حاليًا  سوبوتيكا.  زغرب،  لرتيسيت، 
مهاجر يف بودابست بهنغاريا. يكتب إىل 
جانب الشعر قصصًا قصرية وروايات. 
فاز جبائزة منظمة األمم املتحدة للعلوم 
العام  يف  للشعر  والثقافة  والرتبية 
احلالي 2011. يف اآلتي نرتجم له ثالث 

قصائد.

الليل، السهر
يف حناجر الساعات
أنا الكسرة املتبقية

التصقت بني
األيدي

أنا الشالل اخلفري
ملنع شرارة الفجر
من إشعال حمرقة

حتت أجسادنا

بالشمع من شفيت
اطبع على جفَنيك ختمًا

حيمي الكنز
حتتهما

على جسر ذراعي
متشي أحالمك حبرِّية

بني ضفيت
الشروق والغروب

قراءة نريودا
أنت تقرأ نريودا

يف الساعة السادسة صباحًا
بعد ليلة من األرق

ة شخص آخر يف شقَّ
وتشعر فيها كأنك يف بيتك

يتها مدينتك  يف املدينة اليت مسَّ
ة طويلة منذ مدَّ

برغم علمك أنها ليست كذلك
نريودا، الذي ال حتّب حتى أن تقرأه

)وحتى أنك ترفض االعرتاف
اليوم، بأن بعض

قصائده قد تعجبك(
وأنت تعرف قدرتك على كتابة

أمجل الشعر هذا الصباح
أعظم قصائد احلب على اإلطالق

أشّدها حزنًا، أيضًا
ى نريودا فقط لتتحدَّ

القصائد  كانت  ما  إذا  تتساءل  لكنك 
تستحق أن ُتكتب

وليس هناك ما يؤكد لك
بأنك ستحظى يومًا بفرصة قراءتها

هلا

اليوم الرابع
اليوم هو اليوم الثالث

والشمس مل ُتشرق.

اليوم هو اليوم الثالث
والقبيلة كاملة تقف

حمّدقة بالشجر
الذي فصل السماء عن األرض

أمس مسعت طلقات نارية من الغابة! -
شخص ما قال -

أسقطت الشمس!

بنت باكية:
رأيتها أيضًا، رأيتها...

السماء صارت محراء! -
. قالت أمٌّ

ومنا كل شيء يف الصمت من جديد.

ويف الصباح الرابع
خرج من الغابة

رجال مسلحون جمهولون
حيملون نقودًا ذهبية.

لكل واحد قطعة! -
قالوا.

وضعناهم على ألسنتنا
كرقاقات مشسية

وبرضى ابتلعناهم 
قبل أن يذحبونا
بسود النصال.

الشاعر الصربي 
سلوبودان نيكوليتش 

يقع في حب المدن 
بسبب النساء أماني الزار

شعرنا  يف  معدومًا  الرمز  حضور  يكون  يكاد 
الوضوح  شعر  العربي  فالشعر  القديم،  العربي 
أحد  منع  أن  مّرة  ذات  حدث  لكن  والصفاء. 
هذا  وحار  بالنساء.  التشبُّب  من  شاعرًا  ام  احلكَّ
الشاعر ماذا يصنع مبشاعره وحرارة قلبه، فلم 
ُيدير  وظل  بشجرة.  التشبيب  إال  حيلة  من  جيد 

القول،  له  طاب  ما  الشجرة  هذه  حول  املعنى 
فأبدع قصيدة رمزية مل تتكرَّر يف شعرنا العربي 
القديم، إال إذا صح أن قصيدة أبي بكر العالف 
يف رثاء اهلرِّ إمنا هي يف رثاء اخلليفة الشاعر 

عبداهلل بن املعتز.
أما شاعر الشجرة فهو محيد بن ثور اهلاللي، وأما 

أبياته فهي: »عال النبُت حتى طال أفنانها العال/ 
ويف املاء أصاًل ثابٌت وعروُق/ فيا طيب رّياها 
ويا برد ظلها/ إذا حان من مشس النهار ودوُق/ 
السرح  من  بسرحٍة/  نفسي  عللُت  إن  أنا  وهل 
بالضحى  منها  الظل  فال  طريُق/  عليَّ  مسدوٌد 

نستطيعه/ وال الفيء منها بالعشّي نذوُق«.

شاعر الشجرة     |     عبد حامد

ت احملّرر الثقايف  ماذا يفعل الشاعر أمام تعنُّ
يف تغييب قصيدته؟ وإىل أين تذهب قصائد 
الذي  الثقايف  احملّرر  طغيان  أمام  الشعراء 

يعلن: أن ال شاعر سواي؟
الكف  نفسي  تراودني  ضوئي،  زمن  ومنذ  شخصيًا، 
عن كتابة القصيدة من أجل عني احملّرر الثقايف، اليت 
أقّرر أن أشفق عليها وأعفيها من قراءة ما أكتبه من 
الرداءة  قصائد  من ضمن  قصائدي  وأحسُب  رداءة. 
لو مل  نشرها  يعّطل  أن  الثقايف  للمحّرر  كان  ما  ألنه 
تكن كذلك! أليس دور احملّرر الثقايف أن يقّرر وميّيز 

بني احلداثة والرداءة؟
ولكن هل قام بهذا الدور ملصلحة ثقافة تنعم بالعافية 

وخالية من التشّوهات؟ ثقافة جلية بال التباسات؟
منذ زمن ضوئي ونفسي تراودني... واحملّرر الضوئي 
تتطّور  التحرير: ال كانت قصيدتي  ذاته على كرسي 
امتالك  أو  ذائقته  تغيري  يريد  هو  وال  مذاقه،  حسب 

ذائقة شاملة كالناقد احلر واملستقل.
وأنا ال يهمين إن كان هذا احملّرر شاعرًا أو روائيًا أو 
حتى أنه جمّرد مدير عالقات عامة. كل ما يهّمين، كما 
كل شاعر، أن متضي قصيدتي بسالم يف فضاء ثقايف 
أبوابه وحواجزه  حيوي، ولكنها كانت دائمًا تقف عند 
أرجو لقضاء مصلحة،  أن  أحب  بال رجاء. وشخصيًا ال 
ومصلحة القصيدة - واإلبداع عمومًا - هي النشر حتت 

مشس دافئة.
للمحّرر الثقايف أبوابه العالية وحواجزه املسّننة. ولقد 
كتبت قبل سنَتني مقالًة يف هذا اخلصوص حتت عنوان 
لتها الشكوى نفسها عن  »احملّرر الثقايف مستبدًا« محَّ
ينتشرون  الذين  احملّررين  هؤالء  من  نفسه  الطراز 
العربية،  الصحافة  يف  واسعة  مساحات  عرب  كالفقع 
ساقتهم صدفة عمياء للجلوس على قّبة عالية، جتيز 
ونها لذاتهم كي تبدو هذه الذات يف  هلم سلطة يؤدُّ
العلو، وما عداها يظل هامشًا الكتمال القّبة. واملشكلة 
ما زالت عالقة رغم مرور الزمن )الضوئي(. ومشكلة 
احملّرر الثقايف مع تغيريات املشهد العربي السياسي 
واالجتماعي املنعطف حنو احلّرية برغبة عارمة إلسقاط 
الدكتاتور احلاكم، ما عادت جُتيز له أن يظل يلعب على 
الثقافة ومجهورها. عليه أن يكف عن اعتبار نفسه جزءًا 

من حركة التغيري أو تقديم نفسه كرائد من رّوادها.

علينا  سلطة.  كصاحب  عليه  يسرَي  أن  التغيري  على 
احلّرية من  احلّرية ومبا حتوي  إعادة سلطته إىل جمال 
اإلنتاج،  من  حياة  يف  الشعوب  تطّور  يف  رائد  دور 
السياسة  واحد  آٍن  تظلل يف  املعاني  وارفة  ولتصري 

وما يدور حوهلا من ثقافة وفنون.
شاخت قصيدتي وشخُت أنا، وطبعًا شاخ احملّرر الثقايف 
الذي ما زال ممسكًا بكرسيه مثل احلاكم العربي بكل 
املكشوفة واملسترتة، وينظر  وأنيابه وقواه  أضراسه 
باملاء  تلعب  طفلة  زالت  ما  أنها  على  قصيدتي  إىل 
والطني... وال بأس إن وقعت أرضًا وباَن شيٌء من 

حلمها البض... فهي طفلة!
مّرت  وقد  شيخوختها،  يف  طفلة  ليست  أنها  يقيين 
أماكن  من  واقرتبت  واالبتكار  اخلصب  أسئلة  عليها 
االشتعال يف فرادتها وحداثتها وغاصت يف التجربة 
مبا ال تشبه أحدًا. ال تشبه احملّرر الثقايف، وال تريد أن 
تشبهه، وال تريد أن تصطبغ بصبغته، ال مبقاهيه وال 
مبفردات صحرائه... القصائد تشبه أصحابها، كما هي 

كصنف أدبي ابنة شرعية لبيئتها.
خالل  من  عطبها  يف  الثقايف  احملّرر  يتعّنت  أن  أما 
تغييبها... حينذاك ال تصبح املسألة ثقافية، بل كيدية 
تطفو على جوهر الفن. إنها مرض خاص خيص احملّرر 
الثقايف دون سواه، إنها االستبداد الذي ال نكف عن 

التحذير منه على املستويات كافة.
احملّرر  عمل  يف  التدّخل  لنا  حيق  هل  كمبدعني، 

الثقايف؟
هو سؤال يشبه سؤال: هل حيق للمواطنني التدّخل يف 

عمل السلطات التشريعية والتنفيذية؟
عندما يطغى الفساد، وتصبح الثقافة أيضًا يف متناول 
»الشّبيحة«،أو يتحّول احملّرر الثقايف إىل »شّبيح« وله 
آليات عمل العصابات، فإن صرخة املبدع تصبح أكثر 
من ضرورية وحاجة ملّحة إلسقاط التمادي يف اللعب 
على األيديولوجيا والقضية... فغالبًا ما ُيضبط احملّرر 
وشّلته،  وإقليميته  عشريته  إىل  منحاز  وهو  الثقايف 
وفائق  ممتاز  كنرجسي  نفسه  إىل  أعلى  وبوترية 
اجلودة. وهو هناك يف منصبه باسم قضية ما، ثقافية 

أو أيديولوجية.
يتعنّي علينا معرفة املقاييس اليت حتّدد عمر األجيال 
األدبية، كي تتسّنى لنا معرفة صالحية استمرار وظيفة 

احملّرر الثقايف يف اجلريدة نفسها أو الوزارة أو دار 
أكثر من عشرين عامًا يف  النشر، كي ال يتحّول بعد 
وظيفته صنمًا، أو سلياًل من ساللة القّديسني، نكتب 

ألجله وكما يشتهي.
***

أعود إىل سؤالي الذي منه ابتدأُت: ماذا يفعل املبدع 
أمام طغيان احملّرر الثقايف؟

املبدع الذي تراوده نفسه الكف عن الكتابة، أال يشبه 
املواطن الذي يفكر باهلجرة عن وطنه؟

الطغيان  فعل  من  احلالَتني،  يف  النتيجة،  أليست 
السلطوي؟ هل نتوقف عن الكتابة كمبدعني؟ هل نفّرغ 
الوطن كمواطنني؟ الثورة الشعبية ابتدأت يف الوطن 
العربي وبدأت تعطي مثارها... فمتى منتلك ثورة ثقافية 
ُتنهي عهودًا طويلة من استبداد دعاة الثقافة باجلسد 
الثقايف، وحتّرر اإلبداع من سجون احملّرر الثقايف الذي 

ما عادت صنعُته إال البطش باملبدعني.

عن طغاة الثقافة 
وشبيحتها أيضًا سعيد الشيخ

مدينة يف امرأة،

رسم: عبداهلل أمحد.

الزمن العربي،

رسم: علي فرزات.
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وصَفها بـ»الَنِمرة السوداء«، وقال إنه فخور 
للحّكام  أوامرها  ُتصدر  وهي  إفريقيا  بابنة 
املخلوع مل  العزيزية  باب  ديكتاتور  العرب. 
السابقة  األمريكية  اخلارجية  بوزيرة  غرامه  يومًا  ينِف 

كوندوليزا رايس، حتى أنه خّصص لصورها ألبومًا.
بدكتاتور،  األمر  يتعّلق  حني  احلب  عن  احلديث  لكن 
رجل  يصّور  الذي  فرزات  علي  كاريكاتور  يستدعي 
أمن قطع أعضاء أحد املساجني قبل أن ُيبكيه مشهد 
رومنسي يف التلفاز. فخر الدكتاتور اإلفريقي بامرأة 
األمريكية،  الديبلوماسية  رأس  إىل  وصلت  إفريقية 
يشاركه فيه كثٌر هنا يف الواليات املتحدة. لكن رايس 
انتصرن  الالتي  األمريكيات  اإلفريقيات  أوىل  ليست 
على الواقع العنصري. فقد واجهت النساء السوداوات 
نساء،  وكونهن  سوداوات  كونهن  مزدوجة؛  عنصرية 
رغم  االنتخاب  من  مبنعهن   1870 العام  فوجئن  لذلك 
إقرار حق التصويت لألفارقة األمريكيني، والسبب أن 
من  كن ممنوعات  أعراقهن  األمريكيات جبميع  النساء 
االنتظار  عليهن   وكان  الوقت.  ذلك  يف  التصويت 
الدميوقراطي  التعبري  يف  حّقهن  النتزاع  عامًا  مخسني 

سنة 1920.
»لقد أصبحُت شيَئني: امرأة وسوداء، ألنين كنت دائمًا 
يف  العمل  عليهن  بأن  اعتقدن  قويات  بنساء  حماطة 
هذا  نفسه«.  الوقت  األسرة يف  على  واحلفاظ  اخلارج 
»نوبل«  جائزة  على  احلائزة  األمريكية  للكاتبة  الكالم 
اليت  الثورة  بدايات  يصف  موريسون  توني  لآلداب 

أول  هن  األمريكيات  فاإلفريقيات  النسوة.  أشعلتها 
جبين  بدأن  عندما  رجاهلن  قبل  احلّرية  طريق  عّبد  من 
املال بطرق خمتلفة كصنع احللويات وبيعها أو افتتاح 
ال  األسود  الرجل  كان  وقت  يف  الصغرية  املتاجر 
يتقاضى أي أجر عن عمله يف مزارع القطن واملصانع، 
ومن هذه الكّوة االقتصادية اليت فتحتها النساء راحت 
أفكار املساواة تزدهر. بل وحتى شعلة الصراع املباشر 
أشعلتها امرأة هي روزا باركس. كان ذلك يف العام 
1955: امرأة سوداء يف أواسط عمرها استقّلت باصًا 
عموميًا يف منتغومري بوالية أالباما اجلنوبية، إحدى أكثر 
الواليات عنصرية ضد األفارقة األمريكيني يف حينها، 
ما إن جلست حتى أمرها السائق برتك مقعدها لراكب 
يف  للسود  املخصص  املكان  إىل  واالنتقال  أبيض 
اخللف. رفضت روزا باركس األمر وأصّرت على البقاء 
توقيفها  ومّت  الشرطة  السائق  مكانها، فاستدعى  يف 
لألفارقة  املدنية  احلقوق  حركة  رموز  رمزًا من  لتصبح 
شركة  قاطعوا  السود  أن  القصة  بقية  األمريكيني. 
بإلغاء  حكمًا  العليا  احملكمة  فأصدرت  العام،  النقل 
الفصل العنصري يف الباصات. اليوم جتد اسم روزا 
يف كل زاوية من أمريكا، شوارع ومدارس ومنتزهات 
يت بامسها. لكن روزا باركس مل تكن أيضًا أوىل  مُسِّ
النساء املناضالت، فقد بدأ هذا النضال النسائي مبكرًا 
جدًا، وبطرق خمتلفة، قبل نشوء حركة احلقوق املدنية 
يف اخلمسينيات حتى. واألمثلة على ذلك كثرية، لعل 
أهّمها قصة مدام سي. جاي. وولكر اليت أصبحت يف 

العام 1919 إحدى أوىل النساء املليونريات يف أمريكا، 
بعدما حتّولت من بائعة متنقلة بني البيوت إىل بائعة 
سنوات  ثالث  خالل  لتصبح  بالشعر،  العناية  منتجات 

صاحبة مؤّسسة ُتعيل أكثر من 3000 موظف.
جّداتها،  غرار  وعلى  وينفري،  أوبرا  الشهرية  املذيعة 
مل تكن طريقها معّبدة بالورود، فقد تعّرضت لالعتداء 
سن  يف  حاماًل  وأصبحت  التاسعة  سن  يف  اجلنسي 
بعد  تويّف وهو رضيع.  الذي  ابنها  ثم فقدت  الـ14، 
أبيها،  مع  لتعيش  تينيسي  والية  إىل  انتقلت  ذلك، 
وهناك بدأت رحلتها اإلعالمية كمذيعة يف راديو حمّلي، 
قبل أن تنتقل إىل شيكاغو لتؤسس شركتها اخلاصة 
أمريكية يف  إفريقية  أغنى  اليوم  ُتعترب  أوبرا  لإلنتاج. 
القرن العشرين، وكانت حتى وقت قريب البليونرية 
السوداء الوحيدة يف العامل. وقد كان هلا دور كبري يف 
انتخاب الرئيس أوباما ألنها كانت من أكثر الداعمني 
حلملته منذ العام 2006، وقد أشارت االستطالعات إىل 

أنها جرّيت له أكثر من مليون صوت.
أيضًا ال بد من اإلشارة إىل ميشيل أوباما، رغم أنها 
اختارت الصف الثاني خلف زوجها الرئيس، فقد خرجت 
شهرية.  حمامية  لتصبح  متواضع  اجتماعي  وسط  من 
»شعوب الشرق األوسط تّواقة إىل احلّرية وحنن لدينا 
قالته  ما  هذا  مساعدتها«،  واجب  علينا  بل  القدرة، 
وليتها  العربي،  الربيع  على  تعقيبًا  رايس  كونداليزا 
عاشقها  أخربت  ليتها  بل  تقول،  مبا  مؤمنة  كانت 

َرين. الدكتاتور مبا اكتشفته - واكتشفه هو - متأخِّ

علي  السوري  للرسام  ما حصل  أن  لو  ماذا 
فرزات حصل لبشار األسد؟ للحكاية أكثر من 

رواية.
ستمّر جمموعة من العّمال السوريني املتوّجهني 
له  سيقولون  الدولي.  دمشق  مطار  يف  عملهم  إىل 
بعد أن يستغيث بهم: ال لن ُنسعفك، فأنت ووالدك 
وعائلتك سبب فقرنا وشقائنا. فنحن وعلى الرغم من 
عملنا طيلة حياتنا ما زلنا نسكن باإلجيار، ولوال بعض 
أعمال  وبعض  املطار  يف  لنا  تصح  اليت  السرقات 
دفع  على  املسافرين  لُنجرب  بها  نقوم  اليت  التسّول 
البقشيش لنا، لكنا متنا جوعًا. أيضًا قريبك وشريكك 
الذي يسيطر على كل متاجر السوق احلّرة مل ُيبِق لنا 
شيئًا. لذلك لن نسعفك، مت أنت هنا أو انتظْر حتى 

يسعفك أحد غرينا.
العاملني  السوريني  العّمال  من  متّر جمموعة  ذلك  بعد 
اليت  البالد  إىل  عودتهم  وهم يف طريق  اخلليج،  يف 
يعملون فيها بعد متضية شهر إجازة مع أهاليهم يف 
لنا  فعلت  ماذا  له: ملاذا نسعفك؟  فيقولون  سوريا، 
دول  يف  كالعبيد  نعمل  حنن  وعائلتك؟  وأبوك  أنت 
اخلليج منذ عشرات السنني، وأنت وشّبيحتك تسرقون 

البلد. ابَق هنا وانتظر مصريك.
ثم متّر جمموعة ضّباط يف اجليش، فيقولون له: ال لن 
نسعفك. ملاذا نسعفك؟ حنن ضّباط يف اجليش ولكننا 

يف احلقيقة »حرامية«. حنن نسرق كل ما نستطيع أن 
منا هذا.  نسرقه من جيشك العربي السوري. أبوك علَّ
أصبحنا  بأننا  ناهيك  وأكثر.  نهجه  على  مشيت  وأنت 

جمرمني يف عهدك. ابَق هنا وانتظْر مصريك.
ثم متّر جمموعة من اجلنود، فيقولون له: حنن أيضًا لن 
نسعفك. ملاذا نسعفك؟ حنن نكرهك ونريد االنضمام 
إىل الثورة، ولكننا رأينا ماذا حدث لرفاقنا الذين جترؤوا 
وسبقونا وانضموا إىل الثورة. طبعًا أنت أول من يعلم 

ماذا حدث هلم وألهاليهم. ابَق هنا لن نساعدك.
ثم ميّر مهاجر يف الغرب، ويقول له: أكثر ما حُيرّيني 
زلت حتمل هذه  وما  بريطانيا،  أنك درست يف  كيف 

العقلية، وهذه النفسية. ابَق هنا وانتظر مصريك.
لن  أنا  له:  ويقول  حكومية،  دائرة  موظف  ميّر  ثم 
أسعفك. ألني تعّودت على أال أفعل شيئًا إال إذا ُدفع 
بأن  لك  تسمح  حالة  تبدو يف  ال  وأنت  اني«.  »برَّ لي 

تدفع شيئًا. ابَق هنا وانتظر مصريك.
ثم ميّر أستاذ مدرسة ويقول له: أنا لن أسعفك. أنت 
وحكمك  أنت  حيّبوك  أن  األطفال  تعليم  على  جُتربني 
لقد  وحزبك.  حكمك  ونكره  نكرهك،  لكننا  وحزبك، 
ولن  تتحقق  ال  اليت  الزائفة  وعودك  ومللنا  مللناك، 
تتحقق. مللنا صورك وصور إخوتك وصور أبيك على 

الكتب املدرسية.
ثم ميّر أحد اجلوالنني، ويقول له: أكثر ما أخشاه هو أن 

توافق إسرائيل على إعادة اجلوالن إىل سوريا وهي ما 
زالت حتت حكمك. ابَق هنا، لن أسعفك.

ثم ميّر شرطي مرور، ويقول له: أنا آسف ال أستطيع 
أمورها  كل  سّيارة  أالحق  مستعجل  ألنين  إسعافك، 
أجد هلا  أن  نظامية، ولكن منرتها سياحية وال بد من 

فتوى خمالفة كي يدفع لي صاحبها 500 لرية.
أنا  أسعفك.  لن  أيضًا  أنا  له:  وأقول  أنا،  أمّر  ثم 
معارض لك ولنظامك وحزبك. احرتامًا ملن ماتوا بسببك 
لكين  زمن،  منذ  خارج سوريا  أعيش  أنا  أسعفك.  لن 
أحنُّ إليها وأحّبها كثريًا. ومنذ اندالع الثورة وأنا أفكر 
كيف أساعدها. ومبا أنين ال أجد معارضة حقيقية أنضم 
رُت أن أعارض على طريقيت. كم أنت حمظوظ  إليها، قرَّ
دة،  بأن تكون املعارضة على هذه الشاكلة: غري موحَّ
والوصول  األضواء  بشهوة  ومأخوذة  ناضجة،  غري 
إىل السلطة. ابَق هنا وانتظر فال بد من أن شيئًا ما 

سيحدث.
الذي كان  ليتأّمل املكان  ثم ميّر علي فرزات، ذاهبًا 
يف  مّرت  العّمال  من  جمموعة  وأنقذته  فيه  سيموت 
الطريق. وعندما يرى بشار األسد يف هذه احلال يهرع 
إلنقاذه. فيسأله األسد: كيف ُتنقذني وقد فعلت بك 
أكلنا عيشًا  لقد  ما فعلت؟! فيجيبه فرزات:  شّبيحيت 
وملحًا مع بعض، وأنا ال أخون العيش وامللح. أنا ابن 

م. أصل وهكذا يتصرف أوالد األصول، فتعلَّ

تحوير غير بسيط 
لقصة علي فرزات معتصم صالحة

من هناك
أرقب اخُلطاة

وهم ُيدحرجون أجسادهم
على األدراج اليت ال تنتهي

حيملون ملفاتهم اإلدارية
وال حيملون رؤوسهم املثقلة،

املثقلة حدَّ السقوط يف األقدام 

اليت متشي وكفى

يف االنتظار
ألفهم  الذي  فيضهم  يودعون 

وألفوه
ويبتسمون يف تعبهم الرخو... حتى 

ال تزيغ أعصابهم عن املسطرة

لوال املقهى
ل جوعهم الذي ُيبلِّ

ـ وُيعيدهم إىل احلالة األوىل
يف انتظار الوثيقة ـ

خلرجوا من ريقهم
قطرات... قطرات

أنا مثلك

أيها القطر الضال
ال ألوذ بغري املستدير من املاء،

ه النهر اجلريح املستدير الذي يشقُّ
وأحيا يف الغمر

قطرات... قطرات...
قطرات يف استدارتها احلّد الالمع

َتني بني الضفَّ

على جسد     |     عبد الغني فوزي
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)السبب، كما ظهر الحقًا، أن اخلادمة السري النكية اليت 
كان أهل الطفل يسومونها أبشع أنواع العذاب واإلهانة، 
كانت تنتقم منهم عرب ضرب طفلهم عند إطعامه... ما 
جعله يظن بأن الضرب على الرأس هو جزء من عملية 

تناول الطعام(.
د هلا الطبيب أن  أو قصة تلك األم السعودية اليت أكَّ
ال  قًا  معوَّ سيولد  وأنه  ه  منوِّ يف  نقصًا  ُيعاني  جنينها 
حمالة، لكنها مع ذلك رفضت اإلجهاض »راضيًة حبكم 
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  سأصل  )حني  اهلل«! 
أواخر العام 2008، أي يف خضمِّ االنتخابات الرئاسية، 
اجلمهوري  املرشح  نائبة  بيلني،  سارة  بأن  سأكتشف 
جون ماكني، فعلت ذلك أيضًا! وابتداًء من تلك اللحظة 
سأبدأ برتتيب املفارقات يف رأسي لتصويب فكرتي عن 

أمريكا والغرب وعن تفاعل التكنولوجيا واخلرافة(.
بل إني أيضًا بفضل تغطيٍة وردت اجمللة من مراسلها 
اإلعالم  فتئ  ما  اليت  اجلملة  أن  اكتشفُت  فرنسا،  يف 
اآلثار  لعامل  وصحفه  تلفزيونه  يف  هلا  ج  ُيروِّ السوري 
وطنه  وطنان:  إنسان  »لكل  بارو:  أندريه  الفرنسي 

األصلي وسوريا«، هي مجلة مسروقة!
ففي خضّم اخنراط املراسل يف مديح فرنسا وعروض 
لتوماس  إنها  قال  جبملة  استشهد  فيها،  املوضة 
جيفرسون، الرئيس األمريكي الثالث للواليات املتحدة: 

»لكل إنسان وطنان: وطنه األصلي وفرنسا«!
بأن  فعاًل  تأكدت  األمر  عن  يُت  وتقصَّ شُت  فتَّ وحني 
تها عن فرنسا حني عمل سفريًا  جيفرسون قاهلا حَبرفيَّ

لديها يف مثانينيات القرن الثامن عشر.
بداياتي  كتبُتها يف  اليت  املقالة  ساخرًا  تذّكرُت  يومها 
بـ»ملحق النهار« عن هذه اجلملة، حيث قلُت إن النظام 
الدكتاتوري مبمارساته زاَد وزاَد على مجلة أندريه بارو 
وطنه  وطنان:  إنسان  »لكل  كاآلتي:  أصبحت  حتى 
األصلي وسوريا... باستثناء السوريني الذين مل يعد 

لديهم أّي وطن«.
ف عين روتني العمل اليومي  كانت مثل هذه الطرائف خُتفِّ
واستخراج  اجلمل  صوغ  وإعادة  املمّل  التصحيح  يف 
العناوين. ويف تلك األيام بدأُت كتابة رواية، مل ُأكملها 
ح«. أروي فيها حكاية كاتب  إىل اليوم، بعنوان »املصحِّ
ة وفائه  شاب يعمل يف مهنة التصحيح اللغوي، ومن شدَّ
ل بشكل  ح يتحوَّ ه حني ُيصحِّ وإتقانه هلذا العمل صار خطُّ
حتى  الورقة،  على  الذي  باخلط  إىل خط شبيه  تلقائي 
أن الناظر يظّن بأن الكاتب األصلي استخدم قلَمني يف 
لت إىل أزمة  الكتابة: األسود واألمحر. لكن املسألة حتوَّ
حني جتاوزت إطار التصحيح يف اللغة، لتصبح تصحيحًا 
ح خطًأ يف الشارع  يف احلياة لكل ما يظنه هذا املصحِّ
والبيت واملقهى... حتى باتت حالته ال ُتطاق بالنسبة 

إىل عائلته وأصدقائه.
ح املهووس، وكادت  أنا ذلك املصحِّ وكدُت أن أكون 
قّصيت أن تكون قّصته. فَهَوسي يف تصحيح »األخطاء« 
من حولي جعلين أقع يف سوء تفاهم دائم مع اآلخرين. 
مشاكل  معي  حصلت  احلسناء«  بـ»سنوب  عملي  ويف 
التصحيح  هوس  أن  األغرب  لكن  ذلك.  بسبب  عديدة 
مواقفي  هنا  أقصد  وال  أيضًا،  املاضي  إىل  امتدَّ  لديَّ 

السابقة اليت ُأعيد النظر فيها باستمرار، بل ذاكرتي يف 
الطفولة. والعجيب أن هذا »التصحيح« حدث يف النوم. 
وقد مشل حادثَتني كنُت شاهدًا عليهما وأنا ال أجتاوز 

السادسة من عمري:
أدهم كان معي يف  بطلها طفل امسه  األوىل  احلادثة 
دته ذاكرتي  الصف األول من املرحلة االبتدائية، وقد خلَّ
أنه أهدى معلمتنا -  صها  بسبب هذه احلادثة اليت ملخَّ
يف عيد املعّلم -  كلسونًا أمحر! وقد ضحكنا كثريًا، أنا 
ورفاقي يف الصف، على غباء أدهم وقّلة لباقة أهله يف 

إرسال مثل هذه اهلدية.
احلادثة الثانية بطلها لّص سرَق بيتنا يف حي غويران 
يف  الصيفية  العطلة  مُنضي  كنا  بينما  احلسكة  مبدينة 
مسقط رأسي جببل العرب. وحني قبضت عليه الشرطة 
استدعت والدي من أجل فرز األغراض اخلاصة به ألن 
اللص كان قد سرق منازَل عديدة. وحني راح أبي يفرز 
أغراضه أخذ شريطًا ألم كلثوم ليس له - بغرض »اختبار 
به  يصرخ  باللص  فإذ   - لنا  قال  كما  اللص«  ذاكرة 

قائاًل: هذا الشريط ليس لك!
حيث  املنامات،  أحد  يف  لغزها  فككُت  األوىل  احلادثة 
نهضُت منفعاًل من فراشي وأنا أقول مستغربًا: كيف مل 
ر يف هذا! فقد حلمُت يف تلك الليلة حبادثة تعود  أفكِّ
معلمتنا  قامت  عامًا مضى، حني  من عشرين  أكثر  إىل 
أطفال  من  كثرًا  ألن  الداخلية  سراويلنا  على  بالكشف 
لذلك  منهم،  أدهم  وكان  يرتدونها،  ال  غويران  حي 
قامت مبعاقبته بطريقة غريبة حيث أمرته خبلع بنطلونه 
ولذلك  أعيننا!  بإغماض  أمرتنا  بعدما  أمامها  والوقوف 

قام أهل أدهم بإهدائها سروااًل أمحَر يف عيد املعلم.
ورأيت  صغريًا،  طفاًل  رجعُت  أيضًا  الثاني  املنام  يف 
َخان، أخربني بأنه اللص الذي  د بالدُّ شخصًا وجهه مسوَّ
اختبار  يريد  يكن  مل  أباك  إن  لي:  وقال  بيتنا،  سرق 
ذاكرتي، بل أراد سرقة شريط أم كلثوم فعاًل... وأنا 

منعته!
يف تلك الفرتة، أواخر العام 2007، ضربين حنني مستجد 
ُيوصف  الذي  الفقري  غويران  حي  يف  طفوليت  إىل 
بـ»األخطر« يف مدينة احلسكة، والذي يوجد فيه السجن 
إىل  حنني  السورية.  اجلزيرة  جمرمي  أخطر  جيمع  الذي 
»مدرسة سليمان العلو« اليت تعّلمُت فيها حتى الصف 
اخلامس قبل مغادرة احلسكة نهائيًا إىل مدينة الشدادي. 
حنني إىل اخَلرابة اليت كنت ألعب فيها مع »العجيان« 
بني القمامة والعقارب الصفراء الصغرية. وحني عرفُت 
بوجود »غوغل إيرث« كان أول ما فعلته هو البحث عن 
حي غويران وحتديد موقع بيتنا ومدرسيت على اخلريطة، 
يف  تذكارًا  مياهه  تركت  الذي  اخلابور  نهر  موقع  ثم 

جسدي، هو عبارة عن حصاة يف كلييت اليسرى.
واحلقيقة أن مثل هذا الشعور باحلنني العارم مل ُيراودني 
من قبل طاملا أنين يف بريوت اليت ال تبعد سوى ساعَتني 
يف السّيارة عن سوريا. لكنه راح يتلبَّسين شيئًا فشيئًا 
السامية  »املفّوضية  مبنى  يف  املطّولة  اجللسات  بعد 
لشؤون الالجئني«، حيث شعرُت جبّدية املسألة، وبأنين 
على وشك قبولي كالجئ، وبالتالي على وشك السفر 
إىل بلد اللجوء ومنعي من العودة إال جبنسية جديدة، أي 

حرماني وطين لسنوات طويلة، بعد أن أكف عن كوني 
»املواطن السوري ماهر شرف الدين« ألصبح »املواطن 
كان  طليب  أن  )باعتبار  الدين«  شرف  ماهر  اهلولندي 
ت شخصية  يف األصل اللجوء إىل هولندا(. وهكذا احمَّ
ح« رويدًا رويدًا، لتحّل حملها شخصية »التائه«  »املصحِّ
الذي أقسم على أن ميشي ذات يوم حافيًا يف شوارع 
ر قدَميه برتابها كما كان يفعل يف طفولته،  غويران ليعفِّ
ر به أنوَف الذين حرموه من بالده كل تلك  بعد أن ُيعفِّ

السنوات.
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